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För hjälp med avhandlingens färdigställande vill jag först och främst tacka min 
handledare Svante Beckman. Svante har bidragit med kreativa uppslag, spän-
nande tolkningsperspektiv och hjälp att strukturera berättelsen om ansvaret för 
kulturarvet. Dessutom har han läst alla mina kapitelutkast med kritisk skärpa 
och osvikligt engagemang och lämnat många kloka synpunkter. Jag vill också 
tacka min biträdande handledare Peter Aronsson, som kunnigt har kommen-
terat flera versioner av mitt manus, tagit sig tid att diskutera frågor som av-
handlingsarbetet väckt och visat uppmuntrande intresse för undersökningens 
innehåll. 

Jag vill rikta ett tack till alla som läste och kommenterade mitt slutsemina-
riemanus. Ett särskilt tack till min slutseminarieopponent Jean-François Bat-
tail för klarsynta kommentarer och konstruktiv kritik. Tack också till Erling 
Bjurström, Johan Fornäs, Tora Friberg, Karin Becker och Lars Kvarnström för 
grundlig läsning och värdefulla synpunkter. Karin har språkgranskat den eng-
elska sammanfattningen. Under många år har jag haft förmånen att samarbeta 
med Annika Alzén. Tillsammans har vi i forskning och undervisning vridit och 
vänt på ”kulturarvet”. Tack, Annika för alla goda synpunkter på mitt slutsemi-
nariemanus och tidigare kapitelutkast, för kollegial gemenskap och vänskapligt 
stöd. 
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Vänner och många kollegor vid Tema Kultur och samhälle har hjälpt mig 
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tel, ställt upp som korrekturgranskare och hjälpt mig på andra sätt. Marie 
Carlsson, Bengt Jacobsson, Marika Lagercrantz, Joakim Andersson, Bo-
dil Axelsson, Helene Egeland, Carina Johansson, Maria Ljungkvist, Kyrre 
Kverndokk, Lars Lagergren, Micael Nilsson, Marie Norberg och Mari-
anne Strand − ett varmt tack för era omsorger om en stressad slutfasdok-
torand! Ett speciellt tack till Helena Kåks för språkgranskning av texten 
och till Cecilia Åkergren för vardagssällskap på Tema Q, ”morötter” och 
många skratt. Ett tack också till Dennis Netzell för grafisk formgivning 
av avhandlingen, till Ulf Hamilton för innehållsrika samtal om Artur Ha-
zelius och Nordiska museets historia och till den vänliga och hjälpsamma 
personalen på Nordiska museets arkiv. 

Ansvaret för kulturarvet har tillkommit vid två forskarmiljöer. Jag började 
som doktorand på Tema Teknik och social förändring och jag lägger fram min 
avhandling vid Tema Kultur och samhälle. Ett tack till mina tidigare kollegor 
vid Tema T (många är numera verksamma på andra ställen) för kommentarer 
på kapitelutkast och stimulerande forskningsgemenskap. 

Sist men inte minst vill jag tacka mina föräldrar Ing-Marie och Bernt E Isac-
son samt mina svärföräldrar Ingela och Rune Gustafsson för oumbärlig hjälp 
med allt från barnvakt till korrektur. Ett innerligt tack till Mattias Jarl, som har 
läst i stort sett allt som jag har skrivit under årens lopp. Mattias har tröstat mig 
när självförtroendet har svikit, uthålligt stått för ”markservicen” − och lärt mig 
hur statsförvaltningen fungerar. Mitt största tack går till vår dotter Molly. Hon 
har tålmodigt väntat på att ”boken” skulle bli klar och att hennes mamma mera 
varaktigt skulle komma hem från kontoret.
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Arbetet har fått projektbidrag från Riksbankens Jubileumsfond och tryck-
bidrag från Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.
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Magdalena Hillström







Ansvaret för kulturarvet  Kapitel 1

��

Inledning

23

I oktober 1919 fastställde Kungl. Maj:t gränserna mellan ansvarsområdena 
för Statens historiska museum, konstavdelningen vid Nationalmuseum, 
Livrustkammaren och Nordiska museet. Nordiska museets inordning i 
den statliga museipolitiken var frivillig, men museets styrelse välkomnade 
den officiella ansvarsregleringen och var mycket belåten med nyordning-
en. Museet, så fattade man saken, hade blivit ett centralmuseum. Det hade 
tilldelats ett särskilt kulturhistoriskt uppdrag och inordnats under statens 
övergripande museiansvar. På samma gång hade man säkrat museets själv-
bestämmanderätt och ställning som enskild institution:

Nordiska Museet har härigenom, utan att uppgiva sin ställning så-
som självständig institution, erhållit statligt erkännande av sin ställ-
ning såsom fyllande en funktion i den museala riksorganisationen, 
för vilken staten icke har annan central institution. Nordiska Museet 
intager härigenom ställningen såsom centralmuseet inom landet för 
kunskapen om nyare tidens, fr. o. m. renässanstiden, odling, en ställ-
ning som motsvarande den som Statens Historiska Museum intager 
ifråga om den förhistoriska tidens och medeltidens odling […]1 

1 Fataburen, Hft. 2-3 (1920), s. 11-12.



Kapitel 1 Ansvaret för kulturarvet

��

Beslutet att reglera Nordiska museets och nämnda statssamlingars ansvars-
områden markerade något nytt i det kulturhistoriska museiväsendets fram-
växt: staten tog på sig uppgiften att ordna det offentliga museiväsendet. 

Det ljumma intresse som staten tidigare hade visat de kulturhistoriska 
museerna hade varit gynnsamt för Nordiska museets utveckling och ex-
pansion. När museet 1880 fick en ny organisation lyckades grundläggaren 
Artur Hazelius säkerställa sitt spelutrymme gentemot statssamlingarna och 
tydliggöra museet som ett offentligt museum, inte såsom statligt men med 
bestämdhet ställt på civilsamhällelig grund. År 1919 välkomnade Nordiska 
museets styrelse tillpassningen till de statliga museerna och inordningen i 
statsförvaltningen. Samma tillpassning och inordning hade Hazelius under 
sina år som museets ägare − och efter 1880 som styresman − envist, uppfin-
ningsrikt och med framgång motsatt sig. 

1919 års statliga reglering av de kulturhistoriska museernas ansvars-
områden, inbördes avgränsningar och samarbetsformer, var en viktig men 
jämförelsevis liten pusselbit i det mera storstilade försök till statlig histo-
rie- och museipolitisk mobilisering som inrättandet av den så kallade Forn-
minnesvårdskommittén bildade plattform för. Kommittén tillsattes 1913 
och betänkandet utkom i två delar 1922.2 Utredarna gjorde stora ansträng-
ningar att belägga att staten bar det övergripande ansvaret för historiebe-
varandet och att redovisa motiv för en utvidgning av statens engagemang 
på historie- och museipolitikens områden. Kommittén ville åstadkomma 
en centralisering av fornminnesvården, bland annat genom inrättandet 
av ett fristående riksantikvarieämbete och utdelandet av statliga stöd till 
provinsmuseerna. Hela museiområdet, hoppades man, skulle förstatligas. 
Utredningens förslag avvisades. Ett sådant allomfattande ansvar för histo-
rie- och museipolitiken var staten inte villig att ta på sig. 3

Gränsregleringen markerar avhandlingens kronologiska slutpunkt. 
Den motiveras av att uppdelningen av ansvarsområdena för de kulturhis-
toriska centralmuseerna avslutar ett skede i formeringen av det centrala 

2 Betänkande med förslag till lag angående kulturminnesvård samt organisation av kulturmin-
nesvården. 1. Historik, memorial angående minnesvårdens nuvarande ståndpunkter, utländsk 
lagstiftning samt bilagor, SOU 1922:11 (1922); Betänkande med förslag till lag angående kul-
turminnesvård samt organisation av kulturminnesvården. 2. Förslag och motiv, SOU 1922:12 
(1922).

3 Richard Pettersson, Fädernesland och framtidsland: Sigurd Curman och kulturminnesvårdens 
etablering (2001), s. 121.
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kulturhistoriska museiväsendet. Ett statligt museipolitiskt ansvarstagande 
− om än begränsat − hade etablerats och arbetsfördelningen mellan de in-
blandade museerna hade givits form och innehåll. Verksamheten vid de 
kulturhistoriska museerna hade bekräftats som en angelägenhet för staten. 
För den framväxande museiprofessionen, som sökte status och legitimitet, 
var beslutet en stor framgång.

I andra avseenden är denna slutpunkt helt fiktiv. Liksom under 1800-
talet bildade 1910- och 20-talens historie- och museipolitik en arena för 
många olika aktörer, intressen och åskådningar. Fortfarande var relatio-
nerna mellan de civilsamhälleliga initiativen till historiebevarande och 
det statliga ansvarstagandet komplicerade. De starka konflikterna mellan 
enskilda museibildare och föreningar med historiebevarande syften å ena 
sidan och företrädare för den officiella organisationen å den andra var inte 
överspelade.4

Avhandlingen börjar, kronologiskt sett, två gånger och vid två tider. 
Anledningen är att den skildrar två sammanvävda historier. Avhandlingen 
rymmer en ”stor” och en ”liten” berättelse.5 Den stora berättelsen för-
ankrar det kulturhistoriska museiväsendets framväxt och formering i en 
mera vidsträckt och kronologiskt utsträckt historie- och museipolitisk kon-
text. Den tar sin början i 1800-talets första decennier. Den lilla berättelsen 
handlar om Nordiska museet och om Artur Hazelius som museigrundare 
och museipolitiker. Den lilla berättelsen börjar omkring 1870. 

Förbindelserna mellan den stora 
och den lilla berättelsen

Många musei- och kulturarvshistoriker har beskrivit 1800-talet som en pe-
riod av stark statlig mobilisering på det musei- och historiepolitiska fältet. 
I Sverige har bilden av staten som en kraftfull aktör dessutom kunnat målas 
fram med 1600-talets historiepolitik som imponerande fond. Statens en-

4 Pettersson (2001), s. 95ff; Kerstin Arcadius, Museum på svenska: Länsmuseerna och kultur-
historien (1997), 123ff.

5 I den kulturvetenskapliga forskningen används ”stor berättelse”, grand narrative, exem-
pelvis om framsteget som tankefigur och verklighetsordnade ideologi. Mot de stora berät-
telserna har man ställt de små, lokala och multivokala etcetera. Det är naturligtvis inte 
med dessa innebörder som jag här talar om en stor och en liten berättelse. 
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gagemang i historien och i bevarandet av det som flydda tider lämnat kvar 
har karaktäriserats som uråldrig, rentav hävdvunnen. Historikern Torkel 
Jansson har beskrivit 1800-talet som ”omvandlingssamhället”, vilket inte 
minst stämmer in på historie- och museipolitiken.6 Det var i själva verket 
högst osäkert vilken roll staten skulle spela för historiebevarandet. Det var 
osäkert och omstritt i vilken utsträckning och för vad staten hade ansvar. 
Det rådde till och med delade meningar om staten alls hade med historie-
bevarandet att skaffa. Det var ovisst vilket slags offentlighet som museerna 
tillhörde, vad offentliga museer var bra för, vilka syften de fyllde och hur 
de skulle utformas. Det var omtvistat om minnesmärkena tillhörde folket 
eller staten eller om de ägdes av enskilda. Om dessa osäkerheter handlar 
den stora berättelsen. 

Den stora berättelsen överlappar med lilla berättelsen om Nordiska 
museet och Artur Hazelius på flera och betydelsefulla sätt. Hösten 1873 
öppnades Skandinavisk-etnografiska samlingen på Drottninggatan i Stock-
holm. 1880 ändrades namnet till Nordiska museet. Museets expansion 
kom så småningom att ge återverkningar på hela det musei- och historie-
politiska området. Museet blev både en drivkraft och en stridsplats. Den 
lilla historien tecknar dragen av museets gång från en liten privatsamling − 
som ägdes av Artur Hazelius men hade bildats med ”allmänhetens” hjälp − 
över tillkomsten av en ny organisation 1880, då det sades vara ”hela folkets 
egendom”, vidare över de stora konflikter om museets mening och syfte 
som inträffade efter grundläggarens död 1901, över Livrustkammarens in-
flyttning i den nya byggnaden och − slutligen − till nämndens acklamation 
av 1919 års gräns- och ansvarsfördelning. 

Det kulturhistoriska museiväsendets 
modernisering

Som sagt överlappar avhandlingens stora berättelse delvis den lilla. Den lil-
la berättelsen överlappar i sin tur en tredje, nämligen historien om det kul-
turhistoriska museiväsendets professionalisering, en historia som har flera 
beröringspunkter med den stora berättelsen om ansvaret för kulturarvet. 

6 Torkel Jansson, Adertonhundratalets associationer: Forskning och problem kring ett sprängfullt 
tomrum eller sammanslutningsprinciper och föreningsformer mellan två samhällsformationer c:a 
1800-1870 (1985). 
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En begynnande professionalisering av det kulturhistoriska museiväsendet 
gav sig till känna under 1800-talets sista decennier. Kring sekelskiftet 1900 
var de professionella strävandena till modernisering och kontroll över det 
kulturhistoriska museiväsendet framträdande. 

Professionaliseringen kom att påverka den museipolitiska retoriken på 
ett avgörande sätt. Den framväxande professionens identitet och legitimi-
tet vilade ytterst på innebörden av ”museum”. Men vad var ett museum? I 
professionaliseringens första skede blev svaret att ett museum var en veten-
skaplig institution. Men betydelsen av ”museum” bestämdes kanske trots 
allt inte så mycket av vad museet var, som av vad det inte var. I tal, skrift 
och handling försökte man avgränsa det moderna museet från dess, som 
man uppfattade det, många avarter och hybrider. Det moderna museet fick 
sin bestämning genom att man avgränsade det från andra slags museer i 
det som under 1800-talet hade vuxit fram som en brokig och publikfriande 
museikultur. Den lilla berättelsen belyser hur Nordiska museets tillkomst 
och stegvisa etablering som kulturhistoriskt centralmuseum är sammanflä-
tad med det kulturhistoriska museiväsendets professionalisering.

Historia och mothistoria
De centrala skeendena i den stora och den lilla historien beskrivs i avhand-
lingen genom några avgränsade empiriska nedslag. Nedslagen motiveras 
av det förändringsperspektiv, kronologiskt och tematiskt, som organiserar 
avhandlingen. Men det är inte bara två historier som berättas. De berät-
tas också ur ett dubbelt perspektiv. Det ena är förändringsperspektivet. 
Det andra perspektivet är det historiografiska. Ett utmärkande drag för 
den dubbla historia som avhandlingen berättar är den roll som historie-
skrivningen har spelat, både för formeringen av det kulturhistoriska mu-
seiväsendet och för efterhandsförståelsen av detsamma. Under 1800-talet 
kom berättelser om den statliga historie- och museipolitikens ursprung i 
1600-talet att användas för att legitimera det statliga ansvarstagandet för 
historiebevarandet. Historien användes som ett argument för att historie-
bevarandet skulle inordnas i statsförvaltningens myndighetsorganisation. 
Till bilden av de kontroverser som spelades upp under 1800-talet, kon-
troverser som gällde ansvaret för, utsträckningen av, meningen med samt 
kontrollen och tolkningsföreträdet över historiebevarande, hör skapandet 
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av mothistorier. Dessa syftade till att underminera föreställningen om att 
staten av hävd hade ett särskilt historie- och museipolitiskt ansvar. Dessa 
mothistorier är sedan länge glömda. 

I början av 1800-talet skapades Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademiens och riksantikvariens ursprungshistoria. I slutet av seklet fram-
trädde en annan ursprungshistoria, Nordiska museets. I likhet med den 
förra fyllde berättelserna om museiplanernas upprinnelse och utveckling 
berättigande syften. Genom att lägga historien om Hazelius som musei-
grundare till rätta försökte man avvärja den kritik mot museet som riktades 
från skilda håll. Frågetecken restes inför motivgrunderna för samlingarnas 
hastiga expansion i vittfamnande riktningar. Tveksamheter uttrycktes om 
samlingarnas kvalité och innehåll. Hazelius idealitet ifrågasattes och miss-
tankar om dubiösa insamlingsmetoder väcktes. Det handlade också om att 
anpassa musei- och samlarverksamheten till de framryckande professionel-
la kraven på vetenskaplig och saklig grund. Historieskrivningens mål var 
bland annat att göra Nordiska museet likvärdigt med de statliga museerna, 
att skapa enhetlighet åt och förbindelser mellan de stora heterogena sam-
lingarna, att förtydliga museets samhälleliga betydelse och att säkerställa 
det ädla i Hazelius intentioner. 

Avhandlingens uppläggning 
Avhandlingens första fyra kapitel handlar om den stora berättelsen. De 
tecknar de historie- och museipolitiska förutsättningarna för Hazelius som 
museibildare och museipolitiker. Kapitel 2, ”Staten och fornminnena”, 
handlar om Götiska förbundets strävanden att reorganisera det statliga 
historiebevarandet och inrätta Vitterhetsakademien och riksantikvarien 
som dess officiella företrädare. Det handlar också om hur man lade grund-
stenarna till den senare kanoniserade berättelsen om statens uråldriga an-
svar för fornminnena. Kapitel 3 rör sig framåt längs tidsaxeln, till 1850-
talet och associationsväsendets etablering på historie- och museipolitikens 
arenor. Genom bildandet av fornminnesföreningar uppstod en alternativ 
civilsamhällelig organisering av historiebevarandet. Tanken om statens 
överordnade ansvar utmanades. Kapitel 4, ”Den officiella och den privata 
fornforskningen” når fram till 1870-talet, bildandet av Svenska Fornmin-
nesföreningen, förhoppningarna om att kunna åstadkomma en central 
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och civilsamhällelig organisering av historiebevarandet och kraven på en 
ny och gentemot de civilsamhälleliga bevarandesträvandena mera gene-
rös fornminnesförordning. I kapitel 5, slutligen, står historieskrivningen i 
centrum. Kapitlet handlar om hur riksantikvarien Bror Emil Hildebrands 
historia om statens äganderätt till och ansvar för fornminnena bemöttes 
med en mothistoria. Den skrevs av Gabriel Djurklou, en av företrädarna 
för den fria fornforskningen, och handlade om att visa att staten aldrig rest 
några legala anspråk på att äga fornminnena och att de mycket begränsade 
anspråk i den vägen som kunde läsas in i 1666 års plakat sedan länge var 
rättsligt och politiskt överspelade. 

Kapitel 2-5 tecknar sammanfattningsvis de två rörelser som präglade 
historiebevarandet i omvandlingssamhället.  Den ena rörelsen, här belyst 
genom Götiska förbundet och 1828 års fornminnesförordning, ville åstad-
komma ett statligt ansvar för historiebevarandet som var så långtgående 
som möjligt. Kraven på detta formulerades som ett återtagande av det 
statliga initiativet genom återskapandet av 1600-talets ordning. Den andra 
rörelsen är framväxten av ett civilsamhälleligt associationsväsende på histo-
riebevarandets område och dess fordringar på en fri fornforskning och ett 
fritt samlande utanför statens kontroll. Dessa civilsamhälleliga strävanden 
når sin organisatoriska höjdpunkt med bildandet av Svenska Fornminnes-
föreningen. Retoriskt kulminerar de med kraven på en ny fornminnesför-
ordning i början av 1870-talet.

Framställningens viktigaste poäng är att lyfta fram hur perioden och 
de två rörelserna framför allt karaktäriseras av en djupgående historie- och 
museipolitisk osäkerhet. Den avser att belysa hur man trevade sig fram 
och sökte olika lösningar på historiebevarandets problem, dess legitimitet, 
organisering och betydelse. Man kan urskilja två huvudtendenser: Den ena 
till förmån för statens ansvarstagande för kulturarvet; den andra syftande 
till ett medborgerligt ansvarstagande på civilsamhällelig grund. Historie- 
och museipolitikens grunddrag kännetecknas av spänningarna mellan des-
sa hållningar. De utgångspunkter som blev satta med 1828 års förordning 
förtydligade flera dimensioner av denna osäkerhet. Förordningen avsåg att 
inrätta riksantikvarien och Vitterhetsakademien som historiebevarandets 
bemyndigade huvudaktörer men samtidigt tydliggjorde den att statens 
möjligheter till makt och kontroll över fornminnena på grund av den legalt 
säkerställda privata äganderätten var begränsade. 
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Den lilla berättelsen
År 1872 steg Artur Hazelius fram som samlare och museigrundare. Han 
trädde in på en historie- och museipolitisk scen som i många avseenden 
dominerades av osäkerhet och öppenhet. I kapitel 6 börjar den lilla berät-
telsen om Hazelius och Nordiska museet. Det handlar om Hazelius en-
tré genom bildandet av Skandinavisk-etnografiska samlingen och museets 
öppnande på senhösten 1873. Kapitlet belyser hur Hazelius lämnade sin 
plats i offentligheten som socialt komprometterad neograf och i stället tog 
plats i den som samlare och museiman; till en början en ganska blygsam 
sådan, men inom kort med stora men svårbestämda ambitioner. Kapitlet 
introducerar de olika slags oklarheter och osäkerheter som uppstod kring 
museet. Vilken art av offentlighet representerade det? Vad var dess mening 
och värde?

Kapitel 7 fördjupar bilden av oklarheterna i Hazelius målsättningar 
och osäkerheten om vad för slags museum som han skapade och avsåg att 
skapa. Det belyser samlingarnas expansion och brokighet och lyfter fram 
hur ambitionerna för museet växte. Med de storslagna visionerna om en 
ny museibyggnad fick de heterogena samlingarna en ny inramning som 
delar av ett kulturhistoriskt riksmuseum, ett museum som omfattade hela 
odlingshistorien från forntid till nutid. 

Kapitel 8 tar sin början i riksantikvarien Hans Hildebrands försök att 
bilda opinion för en inskränkning av Hazelius samlings- och utställnings-
verksamhet och för inrättandet av en statlig museipolitik. Hazelius svar 
på Hildebrands museipolitiska framryckning blev den organisatoriska 
omvandlingen av museet till en anstalt7 under namn av Nordiska museet 
och bildandet av en förening, Samfundet för Nordiska museets främjande. 
Hildebrand drömde om att etablera Statens historiska museum som ett 
statligt riksmuseum för den svenska kulturhistorien. Med Hazelius listi-
ga museipolitiska drag, att överlåta samlingarna till en anstalt, grusades 
för oöverskådlig framtid Hildebrands förhoppningar. Kapitlet visar hur 
Nordiska museet iscensattes som en medborgerlig, allmännyttig, ideell, 
riksintressant, vetenskaplig, fosterlandstjänande, civilsamhällelig, till all-
mänheten adresserad enskild inrättning − och, nota bene, i vissa avseenden 
tillhörande staten.  

7 Nordiska museet omtalas numera som stiftelse. Den ursprungliga benämningen var an-
stalt. 
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Kapitel 9, ”Arvtagarna och det nya museet”, ger belysning åt de stridigheter 
kring Nordiska museet och Skansen som följde i spåren av Hazelius död 
1901. Det illustrerar hur Skansen sattes på spel som ”museum” och hur 
Hazelius sattes på spel som ”museiman”. Efter museigrundarens bortgång 
utgjorde frågorna om vem som skulle bli Nordiska museets nye styresman 
och färdigställandet av det nya museet (nuvarande Nordiska museet) på 
Lejonslätten museipolitikens brännpunkt. För de yngre och professionellt 
medvetna museimännen framstod händelseutvecklingen som ett ödesslag 
för den nödvändiga moderniseringen av det kulturhistoriska museiväsen-
det i allmänhet och av Nordiska museet i synnerhet. Kontroverserna hand-
lade både om vad för slags museum Nordiska museet hade varit och vad det 
borde bli. De rörde museets samhällsroll, allmännytta och motivgrunder. 
De gällde dess långsiktiga syftningar och den professionella kompetensens 
innehåll. 

Kapitel 10 berättar bakgrunden till inflyttningen av Livrustkammaren 
i Nordiska museets magnifika centralhall 1906. Utredningen av frågan 
om att flytta Livrustkammaren till museet tydliggör de tveksamheter som 
rådde om Nordiska museets offentlighet. Genom att flytta in en prestige-
full statssamling i museet − en statssamling som dessutom var åtråvärd för 
Statens historiska museum − drogs det in från sin relativa marginalposition 
i systemet av statligt ägda centralmuseer till dess mitt. Nya förutsättningar 
skapades för att undanröja de gamla tveksamheterna kring dess status av 
offentligt museum. Livrustkammarens chef hette Rudolf Cederström. Han 
uppfattade överflyttningen som kammarens inordning i ett modernt mu-
seum där moderna museimän skulle leda verksamheten. 

Kapitel 11 handlar om Fornminnesvårdskommitténs förhoppningar om 
ett fullständigt statligt ansvarstagande för historie- och museipolitiken. Ett 
delmål var att ordna det centrala kulturhistoriska museiväsendet och inrätta 
en statlig museipolitik. Kapitlet tar upp 1919 års statligt bestämda ansvars-
fördelning mellan Statens historiska museum, Nationalmusei konstavdel-
ning, Livrustkammaren och Nordiska museet.  

Kapitel 12 är avhandlingens slutkapitel. I detta försöker jag bidra med 
ett tolkningsredskap som tydliggör några centrala dimensioner av museer-
nas mångtydighet. Kapitlet innehåller ett preliminärt försök till en mera 
generaliserad utblick över 1800-talets historie- och museipolitik med hjälp 
av metaforen ”civilisering”. Vidare försöker jag ge en bild av hur 1800-
talets samlar- och museiväsenden var sammanflätade i en helhet. Avhand-
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lingen avslutas med en kort berättelse om Bernhard Salin som kreativ och 
konstnärlig gestaltare av mångtydigheten i Hazelius-arvet.

Avhandlingens syfte
Avhandlingen har flera syften och dess bidrag till den svenska museihis-
toriska forskningen kan ses ur flera aspekter. Syftena kan sammanfattas i 
följande fyra:

1) Avhandlingen eftersträvar att berätta en empiriskt välgrundad historia 
om ”det långa 1800-talets” historie- och museipolitik, det centrala kul-
turhistoriska museiväsendets formering och Nordiska museets och Artur 
Hazelius dynamiska roll i denna. 

2) Den vill lyfta fram och tydliggöra historieskrivningens centrala betydel-
se för att skapa legitimitet åt stridiga historie- och museipolitiska målsätt-
ningar och visioner under 1800-talet. Den vill också klargöra hur berättel-
sen om Nordiska museet uppkomst och utveckling bidrog till att berättiga 
museet och Hazelius som museiman. Ett viktigt inslag redan i dess tidigaste 
versioner var att skapa enhetlighet åt museet och Hazelius strävanden och 
undertrycka museiverksamhetens och samlingarnas mångskiftande uttryck 
och brokiga innehåll. 

3) Avhandlingens undersökningsperiod är mycket lång. De avgränsade 
empiriska nedslagen är detaljrikt återgivna och analyserade, med det är 
egentligen bara konturerna av den stora och den lilla historien som den kan 
berätta. Valet av en lång undersökningsperiod har motiverats av studiens 
övergripande syfte, att bidra till nya perspektiv på ett redan väletablerat 
undersökningsområde. Jag är förvisso inte den första som tar mig an 1800-
talets historie- och museipolitik eller Nordiska museets historia, men jag 
har velat göra det på ett nytt sätt. Jag vill ge både den stora berättelsen om 
1800-talets historie- och museipolitik och den lilla berättelsen om Nord-
iska museet och det centrala kulturhistoriska museiväsendets formering en 
ny inramning, nämligen osäkerheten om historiebevarandets mening, mål 
och organisering i ”omvandlingssamhället”. En av studiens poänger är att 
göra vad som förefaller vara gamla och välgenomarbetade ämnen nya. Den 



Ansvaret för kulturarvet  Kapitel 1

��

vill visa att 1800-talets historie- och museipolitik i många dimensioner 
ännu är outforskad. Studien kan beskrivas som en dekonstruktion av de 
tidigare tolkningsramarna, men dekonstruktionen avser i första hand att 
öppna upp för en ny historieskrivning, en historieskrivning som sträcker 
sig bortom etablerade och kanoniserade berättelser om kulturarvet och 
dess bevarande. 

4) Sedd i ljuset av samtidens kulturpolitik fäster avhandlingen uppmärk-
samheten på att många av 2000-talets historie- och museipolitiska frågor 
hamnade på dagordningen under 1800-talet. De frågor som då stod på 
spel står alltjämt på spel: de offentliga museernas uppgifter och ansvar, 
gränserna för statens ansvarstagande, vad man skall ta ansvar för och under 
vilka former, vilka som är de behöriga aktörerna och vilka deras kompeten-
ser bör vara, relationen mellan amatörer och professionella, balanseringen 
av statliga och civilsamhälleliga ansvarstaganden och initiativ, historiebe-
varandets motivgrunder etcetera. Den rådande museiordningen tycks inte 
sprängas, varken inifrån eller utifrån, trots det mångkulturella samhällets 
många utmaningar mot den och åtskilliga postmodernistiska experiment. 

Man skulle också kunna påstå att avhandlingens syfte är att förklara några 
uppseendeväckande detaljer i svenskt museiväsende: Hur kommer det sig 
att Sverige inte har ett historiskt nationalmuseum? Varför är Statens his-
toriska museum begränsat till forntid och medeltid och Nordiska museet 
ett museum för kulturhistorien efter reformationen? Hur kunde en en-
skild stiftelse som Nordiska museet 1919 officiellt utpekas som nationellt 
centralmuseum för större delen av det kulturhistoriska området? Varför 
motstod statsmakterna långt in på 1900-talet de många propåerna att ta 
sitt ansvar för nationens historia? Med tanke på att en dominant strömning 
inom samtida museiforskning söker förstå den internationella expansionen 
av historiskt museiväsende i skenet av nationshävdelse och den civila sta-
tens expansion är detta förvånande. Desto märkligare ter sig detta eftersom 
Sverige påstås ha haft de äldsta och stoltaste traditionerna i Europa när det 
gäller ett omfattande statligt engagemang i bevarandet av det förflutnas 
lämningar.  
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Fyra källkritiska perspektiv
Avhandlingens viktigaste sakområde är formeringen av det centrala kultur-
historiska museiväsendet under perioden 1870-1920 med fokus på Nord-
iska museets roll. Ur kulturpolitisk synvinkel ligger detta sakområde i kors-
ningen mellan två områden. Det ena är det historiepolitiska området och 
frågan om formerna och motiven för samhällets ansvarstagande för histo-
riebevarandet. Det andra är det museipolitiska området, där framväxten 
av ett modernt offentligt museiväsende i allmänhet, och framväxten av en 
ordning med centralmuseer på det kulturhistoriska fältet i synnerhet, står i 
centrum. Att skriva historia med denna inriktning har med särskild tydlig-
het aktualiserat fyra sammanhängande, i vid mening, källkritiska problem.

Historieskrivning som politiskt instrument
Ett problem har att göra med den roll som historieskrivningen har spelat 
och spelar som historie- och museipolitiskt redskap. Så har exempelvis ut-
sagorna om statens ansvarstagande för historien under 1600-talet från bör-
jan av 1800-talet fram till våra dagar spelat en viktig roll för att legitimera 
sen- och samtida historiepolitiska positioner. Påståenden om Artur Haze-
lius intentioner, både i hans egen samtid och flera decennier in på 1900-ta-
let, spelade på liknande sätt också rollen som inlägg i museipolitiska drag-
kamper där det legitima i museiordningen och museipraktikerna stod på 
spel. Genom att uppmärksamma denna ofta subtila samtidspolitiska funk-
tion hos historieskrivningen vill avhandlingen bidra med en kritisk distans 
i perspektivet på såväl historiepolitisk som museipolitisk utveckling. 

Historia framlänges och baklänges
En historieteoretiskt mer generell förlängning av bruket av bilder av histo-
rien för att främja samtidens normativa behov har Göran B. Nilsson fram-
hållit genom att betona vikten av att söka skriva ”historia framlänges”. För-
hållandet att vår teoretiska förståelse av hur saker och ting förhöll sig i det 
förflutna på ett mångtydigt sätt beror av vår förståelse av vad som hände 
sedan kan man på ett allmänt plan inte förändra. Det historiska medvetan-
det följer principen ”saker och ting var som de var eftersom de blev som de 
blev”. Det är svårt att föreställa sig hur vi skulle kunna avstå från vårt ve-
tande om vad som hände sedan för struktureringen av en bestämd historisk 
situation. Själva urvalet av fakta som skall anses relevanta för beskrivningen 
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av en situation beror av vilka efterföljande skeenden som dessa fakta hänger 
ihop med. I sista hand kan inte historieskrivningen undertrycka den logiskt 
givna vetskapen om att historien är på väg mot nuet. 8

Ett problem med denna oundvikliga baklängeshistoria är att den i allt-
för långtgående former bidrar till att trolla bort de historiska aktörernas 
handlingsfrihet och den historiska situationens inneboende osäkerhet om 
vad som skulle hända och vilka följder aktörernas göranden och låtanden 
skulle komma att få. Vetandet om vad som hände sedan kan förse det för-
flutnas skeenden med en skugglik överdeterminering, som om ingen annan 
framtid än den som vi vet skulle inträffa var möjlig. I den här undersök-
ningen påvisas problemet i en allmän tendens att tidigarelägga etablering-
en av sentida historie- och museipolitiska ställningstaganden. 1900-talets 
historie- och museipolitiska ordning, dess bevarande- och museiideologier, 
har skrivits in i 1800-talets. 

Historiografisk tradering
I arbetet med avhandlingen har efterhand den centrala betydelsen av his-
toriografisk tradering framträtt – att historieskrivarna skriver av sina före-
gångare på ett sätt så att auktoritativa traditioner har bildats. Två sådana 
är framträdande i denna undersökning. Den ena kan man kalla Götiska 
förbundets tradition – en under 1800-talet skapad och av tidiga 1900-tals-
historiker kodifierad berättelse om att det tidiga 1800-talet bevittnade en 
restaurering av stormaktstidens ärofulla och omfattande statliga ansvars-
tagande för historien. Den andra är den hagiografiska traditionen kring 
Artur Hazelius, där Hazelius egen berättelse om Nordiska museets historia 
i allt väsentligt har godtagits av hans många levnadstecknare.

Historien är redan skriven
Historiografisk tradering är en variant av ett mer generellt historieteore-
tiskt fenomen, som också kan pekas ut med hjälp av Nilsson. Det är hans 
tillspetsade princip att all historia redan är skriven. Den skenbart självklara 
distinktionen mellan det realhistoriska skeendet ”wie es eigentlich gewe-
sen war” och historieskrivningens bild av detta skeende är fundamentalt 
vilseledande, menar Nilsson. Att skriva historia är att förbättra historia 

8 Göran B. Nilsson, Den lycklige humanisten: Tio offensiva essäer (1990), kap. 3, ”Historia som 
humaniora”.
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som redan är skriven i ett skeendes källor och kvarlevor, och som ytterst 
är skriven i de handlande historiska aktörernas minnen och självföreställ-
ningar. Historikern sysslar givetvis inte gärna med att okritiskt tradera den 
redan skrivna historien utan vill med hjälp av källkritik i vidaste mening 
förbättra och rearrangera den historieskrivning som redan föreligger och 
som utgör den empiriska grunden för en historisk vetenskap. Den historia 
som denna avhandling vill bidra med är i denna mening ett försök att för-
bättra den historieskrivning som redan finns i primärkällor och historiska 
framställningar. 9 Min ambition är inte att ställa vilseledande och felaktiga 
utsagor i källor och bearbetningar mot en ”sann” historia om 1800-talets 
historiepolitik och det kulturhistoriska museiväsendets framväxt och tidiga 
formering. Min förhoppning är att kunna göra delar av denna redan många 
gånger skrivna historia bättre.

Källmaterial och metod
Det empiriska material som bildar underlag för avhandlingen är stort och 
mångfacetterat. Jag har i huvudsak försökt att använda mig av primärkäl-
lor. På grund av den långa undersökningsperioden har jag på många ställen 
ändå varit tvungen att avstå från denna målsättning. I några av kapitlen har 
sekundärlitteratur varit till stor hjälp. Det gäller exempelvis kapitel två och 
tre.

Primärkällorna kan delas in i några huvudgrupper: 
a) Tidningsartiklar, artiklar i tidskrifter och i Nordisk familjebok.
b) Tryckta pamfletter och historiker.
c) Offentligt tryck, såsom riksdagens protokoll med bihang och 

Svensk författningssamling.
d) Offentliga utredningar.
e) Otryckta protokoll och skrivelser (Svenska Fornminnesfören-

ingen, Vitterhetsakademien och Nordiska museet).

9 Göran B. Nilsson, ”Historia som vetenskap”, Historisk tidskrift 2 (2005); Göran B. Nils-
son, “History as an Artificial Science”, Artifacts and Artificial Science, ed. Bo Dahlbom et al. 
(2002).
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f) Skrivelser som förvaras i Ecklesiastikdepartementets och Justitie-
departementets konseljakter.

g) Brev.

Med detta material kan man förenklat säga att jag gått tillväga på två sätt. 
Jag har försökt att lägga ett pussel, som bestått i att identifiera hur texter 
står i förbindelse med varandra, och ibland är direkt avhängiga av varan-
dra, utan att det för den skull framgår av den enskilda texten. Det har med 
andra ord gällt att identifiera de implicita meningsmotståndarna och de 
underförstådda meningsmotsättningarna i materialet. Ibland har det mera 
varit fråga om att återskapa ett schackspel med drag och motdrag än att 
lägga pussel. Många texter har jag ägnat noggrann läsning. Detaljer som 
vilka ord och bestämningar man använder är, som jag skall visa många ex-
empel på, ofta mycket betydelsefulla. Man kan beskriva min metod som 
källkritisk i två avseenden. Jag har tagit fasta på källornas beroende och 
tendens.10 

Avhandlingens lilla berättelse uppmärksammar i stort sett bara Nordiska 
museet. Nu var i och för sig Skansen flera decennier in på 1900-talet for-
mellt sett en avdelning till Nordiska museet, men det framstod tidigt som 
att Hazelius hade skapat två institutioner: Nordiska museet och Skansen. 
Den belysning jag försöker ge åt heterogeniteten i Hazelius museiverksam-
het blir på ett sätt begränsad. Tar man Skansen med i beräkningen − och 
i synnerhet det faktum att friluftsmuseet också var en zoologisk trädgård 
med både nordiska och mera exotiska djur − framträder museiverksamhe-
ten som ännu mera vittfamnande och obestämd än vad uppmärksamheten 
på Nordiska museet ger vid handen. Det är av utrymmesskäl som jag inte 
går in på Skansen, men jag vill också påpeka att det för närvarande finns två 
avhandlingsprojekt som ingående tar itu med friluftsmuseets historia.11 

10 Rolf Torstendahl, Introduktion till historieforskningen: historia som vetenskap (1978).

11 Mattias Bäckström, ”Kulturminnet, visioner och praktiker om fostran inom sekelskiftets 
skandinaviska friluftsmuseer” (arbetsnamn). Avhandlingsprojekt vid Institutionen för idé-
historia och vetenskapsteori, Göteborgs universitet; Lars Jönses, ”Nationens territorium 
eller territoriets nation? Den kulturella konstruktionen av det svenska territoriet c:a 1870-
1940”. Avhandlingsprojekt vid Historiska institutionen, Uppsala universitet. Se Lars Jön-
ses, ”Den patriotiska promenaden: Skansen och svenska turistföreningen i konstruktionen 
av det svenska territoriet”, Kulturarvens dynamik: Det institutionaliserade kulturarvets för-
ändringar, ed. Peter Aronsson & Magdalena Hillström (2005); Lars Jönses, ”Ett Sverige 
i smått eller ett Tyskland över allt? Nation och territorium genom upptäckt och försvar 
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Avhandlingens fokusering på historie- och museipolitikens mera övergri-
pande innehåll och retoriska arenor har medfört att det uteslutande är män, 
och i regel män ur samhällseliten, som får komma till tals. Kvinnorna var 
under större delen av undersökningsperioden utestängda från ledande po-
sitioner. Det finns en risk att min museihistoria återskapar en föreställning 
om att museerna befolkades enbart av män. Det gjorde de inte. Det fanns 
många museikvinnor med ansvarsfulla uppgifter bland museimännen. En 
studie som hade gått mera nära inpå vad museiarbete faktiskt handlade 
om och hur museivardagen såg ut skulle ha bidragit med en mer mång-
dimensionell bild av museihistoriens aktörer. Det skulle också en större 
uppmärksamhet på samlarkulturen ha gjort.12 

Museiforskning 
1989 utkom boken The New Museology.13 Peter Vergo, bokens redaktör,  
skriver i förordet att det ”nya” i den nya museologin består i att den för-
söker föra in andra och annorlunda perspektiv på museerna än de som do-
minerat inom den ”gamla” museologin. Den senare har särskilt inriktat sig 
mot museernas ledning och administration, ekonomiska förvaltning och 
pedagogiska förmedlingsmetoder. I den nya museologin står i stället mu-
seernas samhällsroll, historiska, politiska och sociala kontexter samt deras 
funktion som meningsproducenter i fokus. Den nya museologin intresse-
rar sig också för samlandets politiska, ideologiska och estetiska dimensio-
ner och för föremålens mening och värden i skilda betydelsesystem.14 Idag 
är museologi inte bara något för professionen. Intresset för museer inom 
den kulturvetenskapliga forskningen har växt sig stort. Det är inte längre 
möjligt att överblicka fältet och ”Museum Studies” återfinns som rub-

under 1800- och 1900-tal”, I nationens intresse: Ett och ett annat om territorier, romaner, röda 
stugor och statistik, ed. Lars Petterson (1999). 

12 Jag har själv tagit upp behovet av en genusmedveten museihistoria. Magdalena Hillström, 
”Museums and Gendered Articulations of Modernity”, Gendered Practices: Feminist Studies 
of Technology and Society, ed. Boel Berner (1997). Se även Wera Grahn, ”Känn dig själf”: 
Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer (2006); Genus på museer: 
Slutrapport från arbetsgruppen genus på museer, Ds 2003:61(2003); Inga-Lill Aronsson et al. 
ed., Det bekönade museet: Genusperspektiv i museologi och museiverksamhet (2005).

13 Peter Vergo ed., The New Museology (1989). 

14 Ibid. Peter Vergo, ”Introduction”, s. 1ff.
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rik i de stora internationella förlagens kataloger. Två digra ”readers” har 
utkommit under senare år, Grasping the World: The Idea of the Museum och 
Museum Studies: An Anthology of Contexts.15 Den nya museologin har fram-
för allt kommit att förknippas med en kritisk kulturforskning inspirerad av 
poststrukturalistisk och postkolonial teoribildning. De senare årens rika 
forskning har i stor utsträckning syftat till att underminera en hävdvunnen 
föreställning om museerna som opartiska och objektiva bildnings- och be-
varandeinstitutioner. Den har lyft fram hur nedsänkt museiväsendet är och 
har varit i det moderna projektet, i framstegstanken och i en positivistisk 
vetenskapssyn. 

Om museihistoria
Förhållandet att historie- och museipolitik kan bedrivas med hjälp av en 
styrande historieskrivning har varit betydelsefullt för bilden av det moderna 
museiväsendets framväxt. De första ansatserna till en historieskrivning om 
det moderna museiväsendets historia framträdde runt sekelskiftet 1900.16 
Dessa ansatser präglades av museiidelogiska normer och återspeglar att 
det var museets samtida legitimitet och utvecklingsvägar som stod på spel. 
Det fanns exempelvis en tydlig udd riktad mot det tidigare museiväsendets 
bristande professionella respektabilitet. Karaktäristisk är den kontrast som 
tecknas mellan det gamla oordnade och ovetenskapliga museet och det fö-
redömligt moderna och offentliga i Nordisk familjebok 1913.17 

Redan i början av 1900-talet fanns en tendens att identifiera museihis-
torien med formeringen av huvudstädernas eller andra storstäders museer. 
Det har medfört att det mångformiga och motsägelsefulla i 1800-talets 
museiexpansion ofta har undertryckts. Som exempel kan man nämnas Ste-
ven Conns studie Museums and American Intellectual life, 1876-1920, vilken 
behandlar några stora amerikanska naturhistoriska och antropologiska mu-
seer.18 Conn framhåller att det sena 1800-talets museer, oavsett vilka slags 
samlingar de ägde, var inredda som stora gallerier fyllda med glasmont-

15 Bettina Messias Carbonell ed., Museum Studies: An Anthology of Contexts (2004); Donald 
Preziosi & Claire J. Farago ed., Grasping the World: The Idea of the Museum (2004).

16 Ett utmärkt exempel är David Murray, Museums: Their History and Use, vol. I (1904). 

17 Se kap. 9.

18 Steven Conn, Museums and American Intellectual life, 1876-1926 (1998).
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rar och systematiskt ordnade föremål. En promenad genom dessa gallerier 
delgav publiken en berättelse om utveckling från enkelt till sammansatt, 
från primitivt till civiliserat, från förhistoriskt till modernt. Iakttagelserna 
generaliseras till att gälla museer i allmänhet: ”Museums functioned as the 
most accsessible public fora to underscore a positivist, progressive and hi-
erarchial view of the world.”19 Det är uppenbart att Conn i sin karaktäristik 
av det sena 1800-talets museer bortser från en annan vid tiden framträ-
dande museirörelse i USA: ”the dime museum”. 

I Weird and Wonderful: The Dime Museum in America tecknar Andrea 
Stulman Dennett en fascinerande bild av denna museirörelse, som fick sitt 
nedsättande namn efter kostnaden för inträdesbiljetten, one dime.20 ”The 
dime museum” uppträdde i alla former och storlekar. Några var mycket 
stora och påkostade och andra små. I New York, ”dime-museernas” huvud-
stad, kunde den skådelystna publiken besöka the Eden Musée, Bunnell’s 
Museum, Huber’s Palace Museum, Doris’s Eighth Avenue Museum, Doris’s 
Harlem Museum, Gaiety Museum, the Globe Dime Museum, Alexander’s 
Museum, the Chatham Square Museum, the Berlin Academy of Wax-
works, the European Museum och the New Natural Museum. ”The dime 
museum” hörde till tidens mest uppskattade och välbesökta folknöjen. De 
kunde, beroende på storlek, erbjuda konserter med kringresande eller egna 
orkestrar, uppvisningar av dansare och akrobater och teaterföreställningar. 
De visade scener ur historien befolkade med vaxdockor och hade ofta ett 
”skräckkabinett” som visade kända brottslingar (i vax) och berömda krimi-
nella dåd. ”Freakshows”, uppstoppade djur, menagerier, dioramor, panora-
mor, georamor och kosmoramor hörde till repertoaren. Dessutom ställde 
man ut konst och föremål. De större museerna kunde äga omfångsrika 
föremålssamlingar. I kampen om arvet efter Artur Hazelius spelade, som 
vi skall se, konflikter om de orespektabla inslagen av ett ”dime museum” i 
Nordiska museets barndom en framträdande roll.

Kännetecknande för museihistorikens inriktning mot de stora och ofta 
statliga museernas framväxt är att man daterar det moderna museiväsendets 
ursprung till öppnandet av Louvren i Paris eller British Museum i London. 
”The public museum, as is well known, acquired its modern form during 
the late eighteenth and early nineteenth centuries”, skriver den tongivande 

19 Ibid., s. 57.

20 Andrea Stulman Dennett, Weird and Wonderful: The Dime Museum in America (1997).
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teoretikern Tony Bennett.21 Anledningen till att Louvren eller British Mu-
seum antas utgöra den moderna museirörelsens begynnelse är en domine-
rande förförståelse av museer som statliga bildningsinstitutioner, formade 
i hägnet av upplysningen. Men som Walter Grasskamp påpekar i sin bok 
Museumsgründer und Museumsstürmer, var furstliga samlingar som gjordes 
publikt tillgängliga ett mycket vanligare slags museer på kontinenten än 
statligt ägda.22 Museer under 1800-talet tillkom också på initiativ av en-
skilda, föreningar och sällskap − det amerikanska museiväsendet var typiskt 
byggt på stiftelser och donationer. Det fanns skol- och läroverksmuseer 
och museer vid eller i anslutning till universiteten. Det fanns kommersiella 
museer och ideella museer, ambulerande museer, tillfälliga utställningar 
och konstgallerier. Det var inte ovanligt att kända kulturpersonligheters 
hem öppnades som museer, för att nu nämna några av de många sätt som 
museer kom till på.

Benägenheten att identifiera museihistorien med de stora statliga mu-
seernas framväxt har förstärkts inom delar av den snabbt expanderande 
”Museum Studies”. En dominerande tendens inom museiforskningen är 
ambitionen att kulturteoretiskt förenhetliga museifenomenet. Museerna 
förses med funktioner och mening av generell giltighet. Frågan om vad 
ett museum är och vad det gör har forskningen lämnat många svar på och 
man har inte tvekat om de teoretiska utgångspunkternas förklaringsvär-
den. Konsthistorikern Carol Duncan har lämnat en teori om det moderna 
konstmuseets födelse med revolutionsmuseet Louvren som paradigmatiskt 
exempel. Enligt Duncan bör Louvren av två skäl betraktas som det första 
moderna konstmuseet. För det första syftade det till att göra de furstliga 
samlingarna av konst till franska folkets egendom. För det andra avsåg den 
nya staten att presentera sig som en kulturstat. Louvren var ett ceremo-
niellt monument och utgjorde en plats för sekulär ritualisering av konsthis-
torien. Museet gjorde medborgarna till medborgare i en kulturstat. 23

Tony Bennet är en av många museihistoriker som inspirerats av Michel 
Foucaults teori om den disciplinära maktens framträdande i den moderna 

21 Tony Bennett, The Birth of the Museum: History, Theory, Politics (1995), s. 19.

22 Walter Grasskamp, Museumsgründer und Museumsstürmer: Zur Sozialgeschichte des Kunst-
museums (1981).

23 Carol Duncan, ”Art Museums and the Ritual of Citizenship”, Exhibiting Cultures: The 
Poetics and Politics of Museum Display, ed. Ivan Karp & Steven D. Levine (1991). Se även 
Carol Duncan, Civilizing Rituals: Inside Public Art Museums (1995).
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staten. Med empirisk utgångspunkt i framför allt socialliberala visioner och 
engelsk socialpolitik i mitten av 1800-talet, drar Bennett slutsatsen att det 
moderna museets framväxt måste förstås ”in the light of a more general 
set of developments through which culture, in coming to be thought of as 
useful for governing, was fashioned as vehicle for the exercise of new forms 
of power”. Det moderna museets framväxt bör, menar han, analyseras som 
en del av maktens problematik. 24 En stor grupp studier ställer nationsbil-
dande, nationshävdelse och nationalitetsfostran i centrum för det moderna 
museets framväxt. Till denna grupp hör bland andra den svenska museo-
logen Stefan Bohman.25 Museerna som propagandainrättningar för etno-
centrisk västerländsk framstegstro och återskapare av kolonialt och impe-
rialistiskt förtryck har framhållits av många.26 Perspektivet att det moderna 
museets uppkomst skall förstås i ljuset av upprättandet och reproduktionen 
av en borgerlig klass- och finkultur har varit framträdande.27 Det har också 
tanken att museet är ett uttryck för grundläggande förändringar i historie-
uppfattningen i det framväxande moderna samhället.28 

Jag skall inte gå in på frågan om de olika perspektivens rimlighet. Vad 
jag vill framhålla är, att oberoende av deras giltighet medför de starkt kul-
turteoretiskt färgade utgångspunkterna en mer eller mindre drastisk in-
skränkning av vad som kommer att ingå i museiväsendets historia. I den 
mån som de är giltiga belyser de vissa delar av museifenomenet och mörk-

24 Bennett (1995), del 1, ”The Formation of the Museum”, cit. s. 19. Det Foucaultinspire-
rade maktperspektivet är också framträdande i Eilean Hooper-Greenhill, Museums and 
the Shaping of Knowledge (1992). För en skarp kritik av ensidigheten i dessa perspektiv, se 
Anders Ekström, ”Museipestens nya skepnad”, Nordisk Museologi 2 (2000).

25 Stefan Bohman, Historia, museer och nationalism (1997). Se även Jessica Evans & David Bos-
well, ed., Representing the Nation: Histories, Heritage & Museums (1999); Flora E. S. Kaplan, 
Museums and the Making of Ourselves: The Role of Objects in National Identity (1994). 

26 T. J. Barringer & Tom Flynn, ed., Colonialism and the Object: Empire, Material Culture and 
the Museum (1998); Tony Bennett, Pasts Beyond Memory: Evolution, Museums, Colonialism 
(2004); Annie E. Coombes, Reinventing Africa: Museums, Material Culture, and Popular 
Imagination in late Victorian and Edwardian England (1997).

27 Daniel J. Sherman, Worthy Monuments: Art Museums and the Politics of Culture in Ninete-
enth-Century France (1989).

28 Kerstin Smeds museiforskning är inspirerad av detta perspektiv. Se t.ex. Kerstin Smeds, 
”De gudomliga tingen − drama i tre akter", Kollektive identiteter, ting och betydninger, ed. 
Brita Brenna & Karen Marie Fjeldstad (1997); Kerstin Smeds, ”Vår längtan till tiden”, 
Nya Argus, Hft. 5-6 (1996). Se även Stephen Bann, Romanticism and the Rise of History 
(1995).
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lägger andra. Som en följd av de generaliserande ambitionerna undertrycks 
både mångformigheten i 1800-talets brokiga museikultur och den utbredda 
osäkerheten om vilka syften museerna tjänade eller borde tjäna. Trots att 
Nordiska museet växte fram långt efter det att normerna för det moderna 
museet, enligt tongivande sentida teoretiker, var etablerade, uppvisar dess 
historia fram till 1919 både motsägelsefull mångtydighet och konfliktlad-
dad osäkerhet om vilka syften det skulle tjäna. Man skulle kanske kunna 
säga att Hazelius i många avseenden var en omodern museiman och mu-
seet ett otidsenligt museum, men det är inte min poäng. Kanske är det i 
stället dags att lägga åt sidan de teoretiska perspektiv som syftar till att med 
generella formler identifiera det moderna museets väsen. Vad den musei-
historiska forskningen behöver är inte fler försök att teoretiskt förenhetliga 
det moderna museet, utan snarare studier som bidrar till att frilägga musei-
kulturens historiska brokighet och varierande mening. Min avhandling är 
ett försök att lämna ett bidrag till sådan forskning. 

Det tidiga 1900-talets museiideologiskt färgade bilder av museihistorien 
fångade ett resultatrikt övervinnande av 1800-talets museum. Kvintessen-
sen av museihistorien framställdes under flera decennier in på 1900-talet 
som gången från kuriosakabinettet och den publikfriande åskådningsin-
rättningen till det aktningsvärda, vetenskapliga och folkbildande moderna 
museet. Genomslaget för denna i hög grad normgivande museihistoria har 
möjligen bidragit till etableringen av en vanlig tankefigur i museiforsk-
ningen. I denna möter man inte sällan uppfattningen att nutidens musei-
kultur är svårgripbar, mångskiftande, föränderlig och dynamisk, medan 
”det traditionella museet” framställs som enhetligt, stabilt och kulturpo-
litiskt väldefinierat. I inledningen till Theorizing the Museum skriver exem-
pelvis Sharon Macdonald att det ”traditionella museets” likformighet och 
tydliga identitet som bildningsinstitution hör till det förflutna. I dag är det 
osäkert vad ett museum är och vilka funktioner det borde ha.29 En liknande 
bild av utvecklingen ger Arne Bugge Amundsen och Brita Brenna:

Kanskje er den viktigste egenskapen til museene idag at de er med 
på å skape et kulturelt mangfold. De kan hverken defineres som 
forskningsinstitusjoner, som dannelsesinstitusjoner for borgerlige 
dyder eller nasjonal tillhørighet, eller som alternative kunnskapsba-

29 Sharon Macdonald, ”Theorizing museums: An introduction”, Theorizing Museums, ed. 
Sharon Macdonald & Gordon Fyfe (1996), s. 1f.
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ser for opposisjonell politikk. Noen er litt av hvert, andre har helt 
andre begrunnelser. En skøytestadion eller en husmannsplass kan 
med samme legitimitet uproblematisk romme et museum. Muse-
ets sted, dets materielle ramme og dets uttryck har slik endret seg 
sterkt.30

Kanske kommer museihistoriker i framtiden att visa att 1900-talets museer 
stöptes i samma form, medan den föregående och efterkommande epokens 
museikultur kännetecknades av oordnad mångfald. Men det är troligare att 
det nutida intrycket av ett traditionellt och homogent museum i det (nyss) 
förflutna har uppstått som en konsekvens av att bilden av det moderna 
museet är präglad av en ensidig fokusering på begränsade aspekter av mu-
seerna, sällan på dess faktiska samlingar. Ofta dras långtgående slutsatser 
utifrån analyser av enskilda stora, nationella huvudstads- eller storstadsmu-
seer. 1900-talets många mindre, regionala, lokala och enskilda museer har 
hamnat i skymundan och mångfalden har dolts. Att man i samtidens ex-
plosion av nya olikartade museer knappast kan förbigå mångfalden betyder 
inte nödvändigtvis att museifenomenet generellt har förändrat karaktär. 
Det är kanske snarare uppmärksamheten som har vidgats. 

Facit till Nordiska museet
I artikeln ”Gunnar Hazelius och Nordiska museets installationsfråga” skri-
ver Ernst-Folke Lindberg följande: 

Artur Hazelius’ egna uttalanden om sina yttersta syften är högst 
vaga. Hans skapelse visar sig vid närmare granskning vara en ekva-
tion med många obekanta, vars lösning erbjuder stora svårigheter, 
om man icke begagnar vissa av den almquistska kretsens grundtan-
kar som facit.31 

Johan Mårtelius har lämnat samma facit och ägnar ett helt kapitel i av-
handlingen Göra arkitekturen historisk: Om 1800-talets arkitekturtänkande 

30 Arne Bugge Amundsen & Brita Brenna, ”Museer og museumskunnskap. Et innledende 
essay”, Museer i fortid og nåtid: Essays i museumskunnskap, ed. Arne Bugge Amundsen et al. 
(2003), s. 11.

31 Ernst-Folke Lindberg, ”Gunnar Hazelius och Nordiska museets installationsfråga”, RIG 
(1957), s. 68.
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och I G Clasons Nordiska museum åt sambanden mellan Carl Jonas Love 
Almqvists idévärld och Artur Hazelius museivisioner.32 Flera författare har 
lagt studentskandinavismen och den danska (av Grundtvig inspirerade) na-
tionalitetsrörelsen vid sidan om romantikens forn- och folksvärmeri och 
Almqvist rousseauskt färgade bondexperiment. Utgångspunkten är i båda 
fallen biografiska. Artur Hazelius fader, Johan August Hazelius, tillhörde i 
sin ungdom Manhemsförbundet och kretsen kring Almqvist. J. A. Hazelius 
och Almquist vägar kom också att korsas genom Nya Elementarskolan och 
vid denna skola blev Artur Hazelius elev och så småningom lektor. Haze-
lius levnadstecknare har lyft fram hans hängivna deltagande i de skandi-
naviska studentmötena, Nordiska Rättstavningsmötet och vänskapsbanden 
med jämnåriga i Danmark och Norge.33 De skandinavistiska och roman-
tiska impulserna till Hazelius museiverksamhet har utförligt skildrats av 
Bo Grandien, som lyfter fram Hazelius som en central gestalt i en Stock-
holmskrets av nygöticister.34 

I den här avhandlingen spelar romantiken och skandinavismen som 
meningsgivande sammanhang åt Nordiska museet en underordnad roll. 
Ämnet är som sagt redan väl utrett. Jag vill också understryka att avhand-
lingen varken är en biografi över Artur Hazelius eller en institutionshisto-
ria i konventionell mening. Populärt hållna och omfångsrika institutions-
historiker är Skansen 100 år och Nordiska museet under 125 år.35 Fredrik 
Bööks biografi Artur Hazelius: En levnadsteckning (1923) utgör alltjämt den 
mest omfångsrika skildringen av Hazelius uppväxtmiljö, levnadsförhållan-
den och verksamhet före tiden som museiman.36

Lindbergs och andras sökande efter facit till Nordiska museet och Ha-
zelius syften uttrycker en önskan om att kunna lösa den till synes olös-
liga ekvationen. Utgångspunkten för den här avhandlingen har varit den 

32 Johan Mårtelius, Göra arkitekturen historisk: Om 1800-talets arkitekturtänkande och I G Cla-
sons Nordiska museum (1987), kap. 1.

33 Gösta Berg, Artur Hazelius: Mannen och hans verk (1933), kap. 1; Fredrik Böök, Artur 
Hazelius: En levnadsteckning (1923), kap. 2 och 3.

34 Bo Grandien, Rönndruvans glöd: Nygöticistiskt i tanke, konst och miljö under 1800-talet (1987), 
del 3, ”Nygöticismen”. Se även Bo Grandien, ”Grogrunden”, Skansen under hundra år, ed. 
Nils Erik Baehrendtz & Arne Biörnstad (1991).

35 Baehrendtz & Biörnstad, ed., (1991); Hans Medelius et al., ed. Nordiska museet under 125 
år (1998). 

36 Böök (1923).
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motsatta, nämligen att frilägga de många osäkerheterna. Jag har försökt 
undvika att göra museiverksamhetens mångskiftande innehåll och uttryck 
homogena. Jag har, skulle man kunna säga, försökt bevara ekvationens 
”många obekanta”. I den mån som det finns ett facit, är det att ett sådant 
inte finns. 

Svensk forskning om kulturarvsbevarande 
och museihistoria

Sekundärlitteraturen om Nordiska museet och Hazelius-biografierna är 
ett komplicerat stoff. Det hänger samman med den centrala roll som själva 
historieskrivningen har haft i historie- och museipolitiken i allmänhet och 
i museets historia i synnerhet. Historien om Nordiska museet och Artur 
Hazelius lades inte bara tillrätta under Hazelius livstid, utan också långt 
efter den. Stundom har historieskrivningen varit ett museipolitiskt slagfält. 
Gösta Bergs bok Artur Hazelius: mannen och hans verk (1933), kan näm-
nas som exempel.37 Bergs bok var en motbiografi, ett genmäle till Fredrik 
Bööks biografi Artur Hazelius: en levnadsskildring från 1923.38 En av Bergs 
viktigaste målsättningar var att restaurera Hazelius som vetenskapsman, 
kompetent museigrundare och museiutvecklare. Böök däremot kallade 
Hazelius för ”trollkarl” och ”teaterdirektör” och framkallade bilden av 
museigrundaren som romantisk historiesvärmare och nationell väckelse-
predikant. Böök, som saknade ett museipolitiskt revir att bevaka, tog ingen 
museipolitisk dagordning som riktmärke för sin biografi och behandlade 
Hazelius obesvärat som en författare som skapade dikt med Skansen.39 
Böök hade, ansåg Berg, skapat en förljugen bild av Nordiska museets och 
Skansens grundare. Bergs biografi kan ses som ett försök att återta kontrol-
len över museets förflutna. Många som har skrivit om Nordiska museet, 
Skansen och Hazelius syften har okritiskt utgått från Berg. Det saknar inte 
heller betydelse att denne står som författare till den auktoriserade lev-

37 Berg (1933).

38 Böök (1923).

39 Ibid. Cit s. 354. 
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nadsteckningen i Svenskt biografiskt lexikon.40 Men är Bergs bild mera sann 
än Bööks?41 

Historieskrivningens historie- och museipolitiska roll gör på motsva-
rande sätt tidigare framställningar om Vitterhetsakademiens och Riks-
antikvarieämbetets historia svåra att handskas med. Henrik Schücks och 
Vilhelm Gödels viktiga historiker har bidragit med mycket kunskap men 
är samtidigt organiserade med utgångspunkt i föreställningen om statens 
uråldriga ansvar för fornminnena.42 Schücks verk är ytterst värdefullt ef-
tersom stora delar av det enorma källmaterialet återges i sin helhet. Den 
historie- och museipolitiska agendan för framställningen kräver emellertid 
ett försiktigt handhavande med de redovisade slutsatserna. Avhandlingens 
historiografiska perspektiv förvandlar delar av den tidiga historieskriv-
ningen till källmaterial för analyser av dess legitimitetsskapande roll. Men 
detta källmaterial är också sekundärlitteratur, som lämnar värdefulla upp-
lysningar i sak. 

Relevanta delar av den tidigare svenska forskningen om 1800-talets 
historiepolitik och museiutveckling inklusive den rika litteraturen om 
Nordiska museets historia kommer att redovisas i anslutning till sakfram-
ställningen. Nyare bidrag till forskningen om kulturarvsbevarande och 
museihistoria43 som har varit betydelsefulla för min undersökning är Ker-
stin Arcadius framställning om länsmuseernas historia, Richard Petters-
sons studie av Sigurd Curman och kulturmiljövårdens expansion under 
1900-talet och Torkel Molins undersökning av Götiska förbundet och Vit-
terhetsakademien under 1800-talets första hälft.44 Olof Ljungström lyfter 

40 Gösta Berg, ”Artur Hazelius”, Svenskt biografiskt lexikon, bd 18 (1967-1971).

41 Se Magdalena Hillström, ”Hågkomster av en museigrundar: Artur Hazelius, Nordiska 
museet och Skansen i två biografiska berättelser”, Kulturarvens gränser: Komparativa per-
spektiv, ed. Peter Aronsson et al. (2005).

42 Henrik Schück, Kgl. Vitterhets historie och antikvitets akademien: Dess förhistoria och historia, 
8 vol. (1936-1944); Vilhelm Gödel, Riksantikvarieämbetet (1930).

43 Från mitten av 1990-talet har intresset i Sverige för forskning om kulturarvsbevarande och 
museihistoria vuxit sig starkt. En bra översikt ger Peter Aronsson & Magdalena Hillström 
ed., Kulturarvens dynamik: Det institutionaliserade kulturarvets förändringar (2005). En in-
fallsrik pionjärstudie på detta område är Jonas Anshelm ed., Modernisering och kulturarv 
(1993). Se även Peter Aronsson, Historiebruk: att använda det förflutna (2004) och littera-
turhänvisningar i denna.  

44 Arcadius (1997); Torkel Molin, Den rätta tidens mått: Göthiska förbundet, fornforskningen och 
det antikvariska landskapet (2003); Pettersson (2001).
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fram Svenska Fornminnesföreningen och bronsfejden i Oscariansk antropo-
logi.45 Jenny Beckmans avhandling om Naturhistoriska riksmuseets bygg-
nadsfråga har många beröringspunkter med min egen studie.46 Det har 
också Wera Grahns avhandling ”Känn dig själf”: Genus, historiekonstruktion 
och kulturhistoriska museirepresentationer.47 Näraliggande, både empiriskt 
och tematiskt, är Ulf Hamiltons artikel om Nordiska museets tillkomst i 
Personhistorisk tidskrift.48 Hamiltons slutsatser, som går i andra riktningar 
än mina, kommenteras i första hand i kapitel nio. 

Om offentlighet 
Ett genomgående tema i avhandlingen rör frågan om ansvaret för histo-
riebevarandet. Förenklat kan man säga att det rör sig om två, men sam-
manflätade, huvudområden: fornminnena och kulturhistoriens lämningar. 
Den tidsperiod som avhandlingen omfattar kännetecknades av bestående 
spänningar och osäkerheter om formen, räckvidden och fördelningen av 
detta ansvarstagande. Perioden sammanfaller med ”det långa 1800-talet” − 
från statsvälvningen 1809 till författningsreformen 1919 då den allmänna 
och lika rösträtten för både män och kvinnor principiellt infördes − och de 
genomgripande förändringar av samhällsordningen som ägde rum under 
denna tid. Frågan om historiebevarandets ställning i samhället var kopplad 
till den övergripande osäkerheten om vilken samhällsordning som rådde 
och borde råda. 

Under den konfliktfyllda och ostadiga gången från kungastaten och 
ståndssamhället till den demokratiska staten lånade frågorna kring forn-
minnen och kulturhistoriska samlingar glöd och storhet från den större 
kampen om samhällsordningen. 1850-talets kontroverser mellan företrä-
darna för idén om ett civilsamhälleligt och associationsbaserat samhällsan-
svar för kulturarvet och företrädarna för ett officiellt, statligt och kungligt 

45 Olof Ljungström, Oscariansk antropologi: Etnografi, förhistoria och rasforskning under sent 
1800-tal (2004).

46 Jenny Beckman, Naturens palats: Nybyggnad, vetenskap och utställning vid naturhistoriska 
riksmuseet 1866-1925 (1999).

47 Grahn (2006). 

48 Ulf Hamilton, ”Varför kom Nordiska museet till?”, Personhistorisk tidskrift 101, no. 2 
(2005).
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riksansvar bars fram med de mycket större ideologiska motsättningarna i 
bakgrunden. Etableringen av nationalismen som överideologi innebar att 
talet om fosterländskt historiebevarande kunde hållas på en retorisk an-
språksfull nivå.  Den politiska praktiken – det statliga organisatoriska och 
ekonomiska engagemanget i historiebevarandet − förblev begränsat under 
hela undersökningsperioden. Statens ovilja att ta ett vidgat (och kostsamt) 
ansvar för historiebevarande var en bidragande anledning till framgången 
för Artur Hazelius museiprojekt. 

Ett uttryck för den sammanfallande osäkerheten om historiebevarandet 
och samhällsordningen var den vacklande betydelsen av en mängd närstå-
ende ord som ”offentlig”, ”allmän”, ”politisk”, ”publik”, ”statlig”, ”sam-
hällelig”, ”social”, ”nationell”, ”fosterländsk”, ”officiell”, ”myndighets-”, 
”riks-”, ”kunglig”, ”civil”, ”borgerlig”, ”medborgerlig” och ”folklig”.49 Att 
historiebevarandet på ett ”allmänt” plan var en samhällsangelägenhet av 
”allmän”, ”nationell”, ”samhällelig” och ”fosterländsk” betydelse kunde 
erkännas av i stort sett alla aktörer. De flesta ansåg att det var en ”all-
män” eller ”offentlig” angelägenhet i betydelsen att den hörde hemma i 
den medborgerliga offentligheten, även i riksdagens politiska offentlighet. 
En del hävdade att frågan var ”allmän” också i betydelsen att ”staten” ägde 
ett övergripande ansvar för historiebevarande. Några menade till och med 
att ”staten” var ägare av fornminnena, att de var ”allmän” eller ”offentlig” 
egendom, att frågorna därför var ”riksangelägenheter” och tillhörde ett 
”officiellt myndighetsfält”. Andra bestred detta och ville lägga det ”allmän-
na” ansvaret på det civila samhället, på ”allmännyttiga” stiftelser, enskilda 
associationer och ansvarstagade enskilda medborgare och mecenater som 
verkade i det ”allmännas” och i ”allmänhetens” tjänst. De ansåg att kul-
turarvet tillhörde ”nationen”, ”folket” och ”fosterlandet” men det betydde 
inte att ”staten” kunde förfoga över dem, eller att ansvaret för bevarandet 
av det förflutnas lämningar var en myndighetsuppgift. 

49 För en fördjupad diskussion kring dessa osäkerheter, se Peter Aronsson, ”The possibilities 
of conceptual history ’from above’ and ’from below’: Reflections on samhälle ‘society’ 
in Sweden, 1700 to 1990”, Historia a Debate, tomo II, Retorno del Sujeto, Actas del Congreso 
Internacional ”A historia a debate” celebrade el 7-11 de julio de 1993 en Santigao de Compostela, 
ed. Carlos Barros (1995). Se även Kilander, Den nya staten och den gamla: En studie i ideolo-
gisk förändring (1991). Kilander analyserar förskjutningar i innebörderna av ”privat” och 
”offentligt” under 1800-talet och det tidiga 1900-talet. 
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Mycket av det i lag reglerade ansvaret för fornminnena åvilade Vitterhetsa-
kademin, vars organisationsform kan ses som en korsning mellan kunglig 
akademi och ämbetsverk. En annan viktig hybridform mellan officiellt och 
enskilt ansvarstagande för historiebevarande under 1800-talet var de en-
skilda föreningar, sällskap och inrättningar som stod under kungligt be-
skydd. Kungamakten agerade som en förmedlande länk mellan ett äldre 
furstligt patronatsansvar för kulturen och det framväxande civilsamhälle-
liga ansvarstagandet. Gränslinjerna för statligt, kungligt, civilsamhälleligt 
och enskilt ansvar för historien är i rörelse under hela perioden och med 
dessa rör sig också betydelserna av alla de ord som används för att artiku-
lera arten av samhällelighet, offentlighet eller allmänhet i detta ansvarsta-
gande.

I avhandlingens senare del spelar frågan om arten av offentlighet hos 
Nordiska museet en framträdande roll. Under museets utveckling från en 
begränsad privatsamling till en enskild anstalt med statligt sanktionerad 
ställning som kulturhistoriskt riksmuseum gav Hazelius och hans arvtagare 
ifrån sig blandade bestämningar av verksamhetens art av offentlighet. Att 
hävda museets status som offentlig institution var viktigt för legitimite-
ten och trovärdigheten, inte minst gentemot beskyddare och finansiärer. 
Detta betydde i första hand anspråk på att vara en allmännyttig, ideellt 
och fosterländskt syftande inrättning av nationell betydelse. Samlingarna 
framhölls som folkets och nationens egendom och museigärningen som 
Hazelius personliga kallelse i fosterlandets tjänst. Offentlig status var också 
betydelsefullt för att hävda museet som en legitim lärd inrättning i veten-
skapens tjänst. Men Hazelius instiftade också på eget bevåg delar av sin 
äganderättsligt privata samling såsom ”statlig” genom en legal fiktion som 
försäkrade föremålsgivare att deras gåvor var statens egendom.

Samtidigt ansträngde sig Hazelius av flera skäl att skydda sin skapelse 
från att förknippas mer direkt och formellt med staten. Den civilsamhäl-
leliga grunden för verksamheten var central. Den gav ett manöverutrymme 
gentemot de officiella aktörerna, i första hand i förhållande till riksantik-
varien och Statens historiska museum. Självständighet från staten kunde 
också ge fördelar i riksdagen, då det krävdes en politisk uppslutning för 
offentligt bidrag till verksamheten. Museisamlingens uppbyggnad genom 
gåvor från allmänheten till ett kulturidealistiskt fosterländskt projekt for-
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drade för sin framgång en ideell självständighet från statsmakten.50 Haze-
lius vidstäckta vän- och släktskapsrelationer och presskontakter − med det 
Jürgen Habermas kallat ”den borgerliga offentligheten” − utgjorde den 
sociala grundvalen för museiverksamhetens framgång.51 

50 En innehållsrik framställning om begreppet civilsamhälle är Erik Amnå, ”Scenöppning, 
scenvridning, scenförändring. En introduktion”, Civilsamhället: Några forskningsfrågor, ed. 
Erik Amnå (2005).

51 Jürgen Habermas, Borgerlig offentlighet: Kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det moderna 
samhället (1984).
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Staten och fornminnena

890

”Vården av vårt lands minnen har länge varit en statlig angelägenhet.” Så 
börjar Richard Petterssons avhandling Fädernesland och framtidsland: Sigurd 
Curman och kulturminnesvårdens etablering.1 Det är inget kontroversiellt på-
stående. Det hör närmast till allmänbildningen att veta att det förhåller 
sig så. Men varifrån är denna kunskap hämtad? Det räcker med att un-
dersöka Petterssons källa: den är Henrik Schück.2 Att vården av vårt lands 
minnen sedan länge varit en statlig angelägenhet bildar förståelseramen 
för Schücks monumentala historik över Vitterhets Historie och Antikvi-
tets Akademien, som utkom i åtta band under åren 1932-1944.3 Att belysa 
historiebevarandet som ett statligt ansvarsområde, sedan århundraden in-
fogat i statsapparaten, var inte ett resultat av hans efterforskningar. Det var 
utgångspunkten. 

Schück skrev akademiens historia på uppdrag av densamma. Histori-
ken avsåg att demonstrera statens ansvar för historiebevarandet och att in-
skärpa bilden av akademiens och riksantikvariens obestridliga och urgamla 
myndighet på detta område. Det handlade om legitimitetsskapande min-
nesproduktion, bestämd av 1930- och 40-talens institutionella synsätt på 
meningen med historiebevarandet och de berättigade formerna för dess 

1 Pettersson (2001), s. 9.

2 Ibid., noter till kap. 1, fotnot 1, s. 283. 

3 Schück (1932-1944); Gödel (1930).
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organisering. Naturligtvis bidrog Schück också med mängder av ny kun-
skap, men ramen för berättelsen var given på förhand. Historien överregu-
lariserades med samtiden som normgivande utgångspunkt.

Det är inte oväsentligt i sammanhanget att historiken tillkom under 
Sigurd Curmans tid som riksantikvarie. Det var en period då det statliga 
historiebevarandet expanderade och formerna för statens ansvarstagande 
reorganiserades för att bättre motsvara den moderna statens förvaltnings-
former. Framför allt ville Curman få till stånd ett Riksantikvarieämbete 
åtskilt från Vitterhetsakademien. Ett sådant inrättades 1938. År 1942 stif-
tades en ny fornminneslag, en lag som grep in i den privata ägande- och 
dispositionsrätten på ett sätt som 1800-talets förordningar inte hade gjort. 
Akademiens ansvar för omhändertagandet av det förflutnas lämningar 
upphörde.4 

Schück dramatiserade akademiens historia på ett bestämt sätt. Det ord-
nande begreppet var ”fornvården”. Historien var, enligt Schück, följande: 
Fornvården började under det tidiga 1600-talet infogas i riksförvaltningen 
genom runforskaren Johannes Bureus, som uppbar en tjänst i det kungliga 
kansliet. År 1629 utfärdades fullmakter för Martin Aschaneus och Johan 
Axehielm som bekräftade att de var antagna i kronans tjänst såsom ”Anti-
quario” med uppgiften att ”sökia öfwer heela rijket alla the gamble hand-
lingar och skriffter, som lända kunna wårt käre fädernesland till berömmel-
se”. Då fullmakterna utfärdades var Gustav II Adolf på väg till Preussen, 
djupt involverad i krigsförberedelser. I regentens frånvaro förordnades Ax-
ehielm och Aschaneus av rådet. I maj 1630 befann sig Gustav Adolf åter i 
Sverige och Aschaneus och Axehielms fullmakter försågs då med kungens 
underskrift. Om dessa fullmakter skriver Schück: ”Under förra delen av 
1629 hade man således faktiskt fått ett riksantikvarieämbete, bestående av 
en chef och tvenne medhjälpare”. Den åsyftade chefen var Bureus − enligt 
Schück rikets första riksantikvarie (även om Bureus formellt aldrig tillde-
lades detta uppdrag).5 

Denna historia är väl känd, liksom de efterföljande märkesdatumen: 
1630 års memorial, 1666 års plakat, inrättandet av ett Collegium Antiqui-
tatum i Uppsala samma år, 1684 års fyndplakat och slutligen omvandlingen 
av kollegiet till ett Antikvitetsarkiv 1692. Allt detta var för Schück före-

4 Pettersson (2001), kap. 5 och 6. Jag återknyter till detta tema i kap. 11. 

5 Schück (1932), vol. I, s. 119-146. Cit. s. 127 och s. 133.
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dömliga uttryck för Gustav II Adolfs och efterföljande regenters bered-
villighet att främja och institutionalisera fornvården. Mindre föredömlig 
var Vitterhetsakademiens egen historia, ansåg han. Den senare hälften av 
1700-talet, då akademien instiftades av Gustav III, var en tid då fornvår-
den ignorerades och fornminnena lämnades åt sitt öde. Först när Götiska 
förbundets medlemmar invaldes i akademien i början av 1800-talet och 
Johan Gustaf Liljegren utnämndes till riksantikvarie fortsatte akademien 
att bedriva fornvård: 

Den förnämsta insats […] som Liljegrens akademi kom att göra, 
rörde återupptagandet av Stormaktstidens fornvård. De 1666, 1676 
och 1684 utfärdade fornvårdsplakaten hade under de gångna åren 
fullkomligt råkat i glömska, och det svaga försök, som Gustav III:s 
akademi gjort att få ett nytt fornvårdsplakat till stånd, hade strandat 
på konungens bristande intresse för saken.6

För Schück var detta detsamma som att staten ånyo tog på sig det ansvar 
för historiebevarandet som den − vilket historien visade − faktiskt ägde. 

Schücks historik har haft stor betydelse för den mer eller mindre allmänt 
vedertagna uppfattningen att det är staten som är och har varit historiebe-
varandets huvudrollsinnehavare.7 I hans efterföljd har många författare och 
forskare hävdat att den statliga fornvården uppstod på 1600-talet, försva-
gades på 1700-talet och återuppstod på 1800-talet. Perspektivet har spelat 
en avgörande roll för föreställningen om en symbios mellan staten och 
kulturarvet, en symbios som manifesterade sig i hägnet av stormaktspolitik 
och göticism under 1600-talet och som en kraftfull yttring av nationalism, 
historicism och romantiska idéströmningar i den framväxande moderna 
staten under 1800-talet.8 Tankefiguren kan illustreras med ett citat häm-
tat från Jonas Grundbergs studie Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag, 
som utkom 1999.

6 Schück (1944), vol. VIII, s. 270.

7 Det numera oftast citerade standardverket om 1600-talets antikvitetspolitik och antikvi-
tetsstudium är Sten Lindroths Svensk idé- och lärdomshistoria: Stormaktstiden (1997). Lind-
roths framställning bygger framför allt på Schück och Gödel. Den okritiska hållningen 
gentemot deras historiker medför att normhistorien reproduceras och framträder genom 
vad som förefaller vara obestridliga och vedertagna fakta. 

8 Svante Beckman, ”Vad vill staten med kulturarvet?”, Kulturarvets natur, ed. Annika Alzén 
& Johan Hedrén (1998), s. 16ff; Patrik Hall, Den svenskaste historien: Nationalism i Sverige 
under sex sekler (2000), kap. 1. 



Kapitel 2 Ansvaret för kulturarvet

��

Den svenska staten har en mycket lång tradition av att använda sig 
av historien. Redan med 1600-talets svenska stormaktstid kan vi 
följa hur staten aktivt tog historien i bruk på ett monumentalistiskt 
och legitimerande vis. 1800-talets statliga intresse för historien var 
dock annorlunda. Stormaktstidens storslagna götiska historia var 
inte ämnad för folket. Det hölls samman av en hårdhänt lutheransk 
religiös ortodoxi och avkrävdes en nationell lojalitet mot kungen, 
inte mot någon nation. Den svenska stormaktstatens kulturarv var 
ämnad att vara förebild och inge vördnad inom en stormannakrets 
och inför andra konkurrerande makter. Folket behövde på så vis 
ingen speciell ”svensk” historia. 
 På 1800-talet hade kungen och kyrkan tappat sin tidigare 
hegemoniska roll. Det blev därför väsentligt för den nya borgerliga 
nationalstaten att skapa en historia som kunde få folk att känna sig, 
inte som kungens undersåtar, men som lojala medborgare till en 
nation. Till en början var detta en angelägenhet för de övre sam-
hällsgrupperna. Det var en brådskande och angelägen uppgift att 
stärka en svensk, nationell identitet.9

Under senare år har Schücks sätt att ordna historien börjat ifrågasättas. 
Ola W. Jensen har i sin avhandling Forntid i historien: En arkeologihisto-
risk studie av synen på forntid och forntida lämningar, från medeltiden till och 
med förupplysningen framhållit att den bild som bland andra Schück har 
förmedlat av 1700-talet som en nedgångsperiod för fornforskningen och 
fornvården är onyanserad. Den stämmer om man tar fasta på den forn-
forskning som bedrevs inom det statliga Antikvitetsarkivet men inte om 
man vidgar perspektivet, menar Jensen. Under 1700-talet var den privata 
fornforskningen livlig.10 Inom kulturarvs- och historiebruksforskningen 
har under senare år uppmärksamheten till en del glidit bort från de stat-
liga kulturarvsinstitutionerna. Icke-institutionella former av historiebruk, 
förmedling och gestaltning − inte minst historiens förmedling i gamla och 
nya medier − har dragits in i synfältet och resulterat i en rad spännande un-

9 Jonas Grundberg, Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag: En introduktion till kulturarvs-
förvaltningens teori och praktik (1999), s. 35.

10 Ola W. Jensen, Forntid i historien: En arkeologihistorisk studie av synen på forntid och forntida 
lämningar, från medeltiden till och med förupplysningen (2002), s. 345ff. Denna både sociala 
och geografiska spridning av intresset för forntiden under 1700-talet har Mattias Leg-
nér uppmärksammat i sin studie av 1700-talets bygdebeskrivningar, Fäderneslandets rätta 
beskrivning: Mötet mellan antikvarisk forskning och ekonomisk nyttokult i 1700-talets Sverige 
(2004). 



Ansvaret för kulturarvet  Kapitel 2

��

dersökningar.11 Kulturarvets arenor, upptäcker man då, var och är många 
och kretsen av aktörer både var och är mycket större än vad den tidigare 
uppmärksamheten på professionellt dominerade offentliga verksamheter 
framkallat bilden av. Perspektivförskjutningen har medfört att kartbilden 
av 1800-talets historie- och museikultur har förändrats. Fler forskningsfå-
ror har plöjts upp vid sidan om det stora huvudstråket: kulturarvets statliga 
(re)institutionalisering. I grunden har emellertid uppfattningen om 1800-
talet som en period av förnyad symbios mellan staten och kulturarvet inte 
skakats, som citatet hämtat från Grundbergs studie visar. Men kanske har 
det blivit dags.

Osäkerhet och öppenhet
Det finns skäl att ifrågasätta den dominerande bilden av stormaktstiden var 
en tid av stort kungligt/statligt engagemang i historiebevarandet, men jag 
skall inte gå in på dessa här. Viktigare är att föreställningen om 1800-talet 
som en period då staten med förnyad kraft träder fram som en historie- och 
museipolitisk aktör är starkt förenklad. En hel del tyder på motsatsen − sta-
ten var en svag aktör − men framför allt tycks det som 1800-talets historie- 
och museipolitik präglades av osäkerhet och öppenhet i flera dimensioner. 
Det var osäkert vad som var meningen med att bevara minnen från det 
förflutna och vad som berättigade historiebevarandet som en samhällelig 
angelägenhet. Det var osäkert vad som tillhörde historien och vad som var 
värdefullt att samla och bevara. Det var osäkert vem som hade ansvaret för 

11 Se exempelvis, Annika Alzén, ”Amatörer eller proffs? Frågan om kulturarvets demokra-
tiska villkor”, Otydligt. Otympligt. Otaligt: Det industriella kulturarvets utmaningar, ed. An-
nika Alzén & Birgitta Burell (2005); Annika Alzén, ”Kulturarv i rörelse”, Kulturarvens 
dynamik: Det institutionaliserade kulturarvets förändringar, ed. Peter Aronsson & Magda-
lena Hillström (2005); Bodil Axelsson, Meningsfulla förflutenheter: Traditionalisering och 
teatralisering i en klosterruin (2003); Maria Björkroth, Hembygd i samtid och framtid 1890-
1930: En museologisk studie av att bevara och förnya (2000); Samuel Edquist, Nyktra svenskar: 
Godtemplarrörelsen och den nationella identiteten 1879-1918 (2001); Lotten Gustafsson, Den 
förtrollade zonen: Lekar med tid, rum och identitet under medeltidsveckan på Gotland (2002); 
Mats Jönsson, Film och historia: Historisk hollywoodfilm 1960-2000 (2004); Bodil Peters-
son, Föreställningar om det förflutna: Arkeologi och rekonstruktion (2003); Magnus Rodell, Att 
gjuta en nation: Statyinvigningar och nationsformering i Sverige vid 1800-talets mitt (2002); 
Cecilia Trenter & Pelle Snickars ed., Det förflutna som film och vice versa: Om medierande 
historiebruk (2004); 
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historiebevarandet och det rådde delade meningar om vem som borde ha 
det. Var historiebevarandet ett privat, civilsamhälleligt eller statligt ansvar? 
Vem ägde fornminnena? Var det folkets gemensamma egendom, statens 
eller jordägarnas privata?

År 1828 trädde 1800-talets första fornminnesförordning i kraft. Till-
komsten av denna hade sitt ursprung i framväxten av en konservativ och 
statsorienterad borgerlig offentlighet i början av 1800-talet. 1828 års för-
ordning innebar att Vitterhetsakademiens och riksantikvariens makt över 
fornminnena blev starkare än tidigare, men förordningen medförde var-
ken principiellt eller konkret att staten blev kulturarvets huvudaktör. Det 
fanns, för det första, en inbyggd osäkerhet i förordningen när det gällde 
vilken makt över minnena som staten hade rätt att utöva. För det andra var 
akademiens resurser för samlande, bevarande och forskning mycket små. 

Historieskrivningen har skapat bilden av Vitterhetsakademien, riks-
antikvarien och Statens historiska museum som statliga medelpunkter för 
historiebevarande och av annan verksamhet på samma område som peri-
fer, och styrkeförhållandena på motsvarande sätt fördelade så att staten var 
stark och andra aktörer historie- och museipolitiskt svaga. För många av 
företrädarna för historiebevarandets intressen under 1800-talet framstod 
situationen som den omvända. Staten, klagade man, tog inte sitt historie- 
och museipolitiska ansvar. Den segslitna processen kring Nationalmuse-
um, där förslaget slutligen gick igenom med en enda rösts övervikt efter en 
omröstning i Statsutskottet, är ett välbekant exempel.12 Ett annat är att det 
dröjde nästan hundra år mellan det första önskemålet om en museibygg-
nad för Statens historiska museum och dess realisering.13 Ett tredje att de 
statliga museerna var beroende av enskildas bidrag och gåvor för att kunna 
förkovra sina samlingar.14

Från 1850-talet växte ett motstånd mot fornminneslagstiftningen fram. 
Samlare och fornforskare började ifrågasätta det berättigade i en statlig 
reglering av fornforskning, fornsakssamlande och fornminnesvård. I dess 
ställe ställde man ett fritt och medborgerligt förankrat historiebevarande 
och man började pröva flera alternativ till historiebevarandets organise-

12 Per Bjurström, Nationalmuseum 1792-1992 (1992), s. 104-111; Fredrik Sander, National-
museum: Bidrag till taflegalleriets historia (1880). 

13 Bengt Thordeman, ”Lokalfrågor och inredningsproblem”, Ad patriam illustrandam, ed. 
Adolf Schück et al. (1946).

14 Se t.ex. Inge Jonsson, Vitterhetsakademien 1753-2003 (2003). 
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ring och motiv.15 Företrädarna för ett statligt och starkt formaliserat his-
toriebevarande, som trädde fram i 1800-talets början, och företrädarna för 
andra slags organisationsformer, som framträdde under 1850-talet, hade 
tre problem gemensamt. Det första var frågan om vilka som ägde fornmin-
nena och hur detta ägande skulle definieras. Det andra rörde historiebeva-
randets mening. Medan man var övertygad om att historiebevarandet och 
samlandet av fornsaker stod i en uppenbar förbindelse med fosterland och 
nation och därför var en allmän angelägenhet, befann sig bilden av nation 
och samhällsordning i en dynamisk utveckling. På vilken grund skulle his-
toriebevarandet ställas? Det tredje problemet var förenat med ägandefrå-
gan och handlade om hur man skulle hitta en lösning på vandalismen och 
förstörelsen av fornminnena. Man ansåg allmänt att det var den obildade 
allmogen som bar ansvaret för förstörelsen. 

Hur omfattande vandalismen i verkligheten var är inte klarlagt. Larm-
rapporterna om utbredd förstöring var visserligen många, men då dessa 
samtidigt fungerade som partsinlagor i diskussionen om vem som ägde det 
egentliga ansvaret för fornminnena och på vilka sätt som man lämpligast 
kom tillrätta med problemen, måste man vara försiktig med slutsatserna. 
En sak tycks emellertid mera enkel att konstatera: Många bönder hade 
genom att förvärva äganderätt till kronojord, så kallade skatteköp (också 
konsekvenserna av skiftena och omfattande nyuppodlingar spelade in), bli-
vit innehavare av fornminnen. Eftersom adelns jordinnehav kontinuerligt 
minskade, minskade också deras innehav av fornminnen. Den ståndscirku-
lation som Sten Carlsson beskrivit gällde även för fornminnena.16 Det var 
inte allmogen som såg vandalismen som ett problem som krävde kraftfulla 
statliga eller enskilda insatser, kontroll och övervakning. Det var i stället 
storgodsägare och adelsmän. Det var samlare och fornforskare. Det var 
lektorer, präster och statliga ämbetsmän. I början av 1800-talet samlades 
många av dem i Götiska förbundet. 

Det här kapitlet behandlar historie- och museipolitiken under perioden 
från 1810 till 1828, då en ny fornminnesförordning trädde i kraft. Jag gör 
några empiriskt avgränsade nedslag och tar upp fyra sammanvävda teman: 
a) De krav som under det tidiga 1800-talet ställdes på att staten skulle ta ett 

15 Se kap. 3.

16 Sten Carlsson, Bonde − präst − ämbetsman: Svensk ståndscirkulation från 1680 till våra dagar 
(1962).
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större och mera kraftfullt ansvar för historiebevarandet och Vitterhetsaka-
demiens reaktioner på dessa. b) Nils Henrik Sjöborgs och Götiska förbun-
dets framryckning på den historie- och museipolitiska arenan. c) 1828 års 
förordning. d) De initiativ som togs för att skapa en historia som berät-
tigade Vitterhetsakademiens och riksantikvariens vittfamnande och egen-
mäktiga historie- och museipolitiska ambitioner. 

Stierneld anhåller om ett kungligt uppdrag
Hade staten/konungen ett särskilt ansvar för minnesmärkena? Att den 
frågan skulle besvaras med ett ja ansåg hovkammarherren Adolf Ludvig 
Stierneld. Under 1800-talets första decennium försökte han göra Kungl. 
Maj:t uppmärksam på att en omfattande förstörelse av fornminnena ägde 
rum, att statens lagstadgade kontroll och tillsyn måste skärpas och att den 
formellt ansvariga, Vitterhetsakademien, på denna punkt visade ett otill-
räckligt intresse, ja, närmast ignorerade hela frågan. Som man kunde vänta 
var akademiens samlade uppfattning en annan. Man kan däremot inte dra 
slutsatsen att dess officiella uppfattning var att staten/konungen inte ägde 
något ansvar för fornminnena, eller att akademien och staten i förhållande 
till dessa saknade förpliktelser. På denna punkt var man överens med Stier-
neld. Meningsskiljaktigheterna gällde i stället om staten och akademien tog 
sitt ansvar, hur långt detta ansvar sträckte sig och om man ägde verksamma 
medel att skydda fornminnena. Hur Vitterhetsakademien såg på sina plik-
ter gentemot minnesmärkena blir tydligt i avvisandet av Stiernelds förslag 
om ett kungligt uppdrag och tillstånd att uppsöka rikets forntidsminnen.

År 1810 anhöll Stierneld om ett kungligt tillstånd och uppdrag att 
uppsöka rikets forntidsminnen för att rädda dem från förstörelse och för-
skingring.17 Som skäl för ett sådant uppdrag anförde han fornforskningens 
betydelse för att ”upplyfta nationalespriten till hela högden af wåra förfä-
ders hjeltebragder, storsinthet, caracters-fasthet och oberoende” och dess 

17 Stierneld hade ett brokigt förflutet. Han gjorde först karriär inom militären, men tog 
avsked från krigstjänsten 1791. Vid 1789 års riksdag hörde han till riddarhusoppositionen 
och fängslades av Gustav III. Efter kungens död 1792 blev han överkammarherre hos 
änkedrottningen. Så småningom blev Stierneld beryktad som urkundsförfalskare. Se Paul 
Sjögren, ”Erland Hjärne om Adolf Ludvig Stierneld som historieförfalskare: efterlämnade 
handlingar i Uppsala universitetsbibliotek”, Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen 67 
(1980). 
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”fästande vid den manliga snilrikheten i Skaldernas tidehvarf, vid Scandi-
navernas rycktbarhet i deras tids vettenskaper, i vitterhet och till och med 
i de fria konsterna”. Genom vården av fäderneslandets hävder kunde man 
råda bot på det som stod i motsats till fosterlandskänslan: tidens egoism, 
likgiltighet och förakt för forntidsminnena, menade han. Vården om och 
bevarandet av fornlämningarna var en helig plikt, och särskilt betydelse-
full som ”Scandinaverna skola göra fostrabrödralag och uplifva forntidens 
bragder med forntidens vänskap”.18 Stierneld skrev:

Vårt hjertelag bör hembära en hederskänsla åt förfädrens vålna-
der, åt dessa män, som blodat de rostiga vapnen fjerran bortt och 
hemfördt segertecken, hvilka försvunnit eller nu merendels skräpa, 
som uprest tiden, icke- mennisko-handen trotsande minnen, som 
nu hvila i ofta vanvårdade grifter efter deras mödor och storvärk, 
som gått till odödligheten genom hjeltebragder och snillealster och 
hvilka Sviogothers och Nordmäns efterlemningar i en tidrymd af 
nära två tusende år är en helig skyldighet at vårda samt att bevara åt 
historien […]19 

Skrivelsen innehöll ett förslag till instruktion för det tilltänkta ämbetet och 
en uppräkning av vilka forntidsminnen som var särskilt skyddsvärda. Som 
tänkt innehavare av det föreslagna kungliga uppdraget förband Stierneld 
sig att noga iaktta gällande lagar och författningar samt att ”med fångsten 
rikta Eders Konglig Majestäts Riks archiv, bibliotheque och antiquitets-
samlingar”. Märkvärdiga upptäckter skulle han meddela till Vitterhetsaka-
demien. Någon lön för sitt arbete önskade Stierneld inte, däremot ersätt-
ning för resekostnader och porto.20

Vitterhetsakademien avvisar Stiernelds förslag 
till kungligt uppdrag

Stiernelds ansökan remitterades till Vitterhetsakademien. Tre av akade-
miens ledamöter uttalade sig över ärendet; mest omsorgsfullt av dessa 

18 Schück (1943), vol. VII. Stiernelds skrivelse återges i sin helhet på s. 338-340. Cit. s. 338 
och s. 339. Se också Schücks källkritiska diskussion, s. 338.

19 Ibid. s 338.

20 Ibid. Cit. s. 340.
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Schering Rosenhane d.y. Denne granskade Stiernelds förslag till instruk-
tion.21 Bland de forntida minnesmärken som Stierneld hade omnämnt som 
särskilt angelägna att bevara fanns sagor, krönikor, kungars och enskildas 
brev och andra handskrifter, lagar, påvliga bullor, runstenar och runstavar, 
gamla bildhuggararbeten, sköldemärken, jättegrytor, insignier och sigill, 
ruiner av tempel, kloster, kyrkor, städer, slott, äreportar, stridsborgar och 
vikinganästen, mynt och medaljer, offerredskap, smycken, urnor, hushålls-
verktyg, ättestupor, stenkummel, hedentima kvarlevor, offerhögar och al-
tare, tingshögar, tingsställen och minnesmärken efter fältslag, senare tiders 
handskrifter, byggnader, epitafer, sarkofager, målningar, prydnader och 
ritningar.22 Rosenhane anade götiska ugglor i mossen. ”Dessa i Pering-
skölds tid högaktade monument hafva i senare tider fallit i värde”, skrev 
han om runstenarna. Vad jättegrytorna vidkom var dessa endast vad man 
förr i tiden brukade som handkvarnar. Att det fanns gamla tempel som 
man ännu inte kände till var högst tvivelaktigt och vad mynten och medal-
jerna beträffade var det inte nog att vara ”hvad man kallar antiquarius. Man 
måste därmed förena insikter i Historien, Konsterna och Vitterheten för 
att icke blifva bedragen”. Till värdet av att bevara ättestupor, stenkummel 
och ”Hedentima quarlefvor”, var Rosenhane särskilt tveksam. Alla dessa 
artiklar, anmärkte han ironiskt

äro till större delen af så diger antiquarisk beskaffenhet, att de 
svårligen kunna utredas af andra än Pauliner, Bångar, Rudbeckar, 
Verelier, Peringsköldar, Scariner, Björnerer, Göranssonar, och Bro-
manner. Desse saknas nu för tiden och skulle uträtta föga, om de 
nu uppstodo. Loccenier, Schefferer, Benzelier, Wilder, Dalinar, 
Lagerbringar, Georgier, Berchar, Ihrar, Sotbergar och Warmholt-
zar, andra att förtiga, hafva gifvit sakerna en annan riktning. Utom 
dess har la Philosophie de l’Histoire intagit den plats som tillförene 
innehades af Fabler och Traditionen.23

Stiernelds hovsamma anhållan om att ett kungligt uppdrag skulle tilldelas 
honom riktade sin udd, inte bara mot Vitterhetsakademien och riksantik-

21 ATA. Ämbetsarkivet 2. K. Academiens protocoller 1806-1810. Protocoll, Vitterhetsaka-
demien 18/12 1810. Bilagda yttranden.

22 Schück (1943), vol. VII, s. 339.

23 ATA. Ämbetsarkivet 2. K. Academiens protocoller 1806-1810. Protocoll, Vitterhetsaka-
demien 18/12 1810. Bilagda yttranden.
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varien, utan också mot statsmaktens sätt att handskas med fornminnena. 
Betecknande är att Rosenhane i sitt utlåtande över det efterfrågade upp-
draget lämnade en historisk bakgrundsteckning till statens och Vitterhetsa-
kademiens ansvar för fornminnena och deras skydd, en skildring som myn-
nade ut i slutsatsen att Vitterhetsakademiens och Kungl. Maj:ts ageranden 
motsvarade det sätt på vilket fornminnesskyddet var infogat i centralmak-
tens förvaltning. Historien lämnade, enligt Rosenhane, tydliga anvisningar 
om begränsningen av Vitterhetsakademiens ansvar för fornminnena. Hans 
berättelse var i korthet denna:

Antikvitetskollegium inrättades år 1667. Den egentliga stiftaren var 
rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie. På grund av inre stridigheter 
omvandlades på kanslipresidentens initiativ kollegiet år 1692 till ett Anti-
kvitetsarkiv, som stod under kanslikollegiets överinseende. Denna ordning 
bekräftades 1713, 1719, 1720 och 1773. I Antikvitetsarkivet förvarades alla 
handlingar som tillkommit före Gustav Vasas tid. Handlingar för efterföl-
jande tider förvarades i Riksarkivet. Fram till 1751 års riksdag var arkivet 
ett enskilt verk, nu förenades det med Kungliga biblioteket. 1756 skiljdes 
de åt. Samma år kallades Gustaf Bonde till Custos Archivi Antiquitatum. 
Han blev då arkivets uppsyningsman, men någon makt ägde han inte (vil-
ket Stierneld hade påstått i sin skrivelse24). Det var till riksantikvarien som 
kanslikollegiet remitterade alla ärenden och riksantikvarien stod fortsatt 
under kanslikollegiet. År 1766 bekräftade ständerna att arkivet och bib-
lioteket var två lärda verk, och drog in dem båda. Av det under 1600-talet 
inrättade Antikvitetskollegiet var därmed alla spår borta, fastslog Rosenhane. 
Hovkanslern ägde genom sitt ämbete överinseende över Kungliga biblio-
teket och de båda arkiven, Antikvitetsarkivet och Riksarkivet. En tid senare 
fördes alla handskrifter över till biblioteket och Riksarkivet och i Anti-
kvitetsarkivet förvarades härefter endast de egentliga antikviteterna och 
Kungl. Mynt- och medaljkabinettet. 

Vitterhetsakademien hade bildats 1753 av drottning Lovisa Ulrika. År 
1786 återupplivade Gustav III akademien under namn av Vitterhets His-
torie och Antikvitets Akademien. Med akademien förenades Antikvitetsar-
kivet och arkivets sekreterare Gudmund Jöran Adlerbeth blev akademiens 
sekreterare, som fortsatt stod under kanslikollegiet. År 1787 beslutade man 
att akademiens sekreterare ägde säte och stämma i kanslikollegiet. Efter 

24 Schück (1943), vol. VII, s. 341f. 
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Gustav III:s död inrättades ett museum och medaljkabinettet förenades 
med detta. Eftersom akademiens sekreterare av tradition var Garde Des 
Medailles var han ”så framt i vissa fall oberoende av akademien”. Rosen-
hane summerade:

Jag har velat göra denna berättelse för att visa, hvad som egentligen 
hörer till akademiens område, hvad som är hennes egenteliga ålig-
gande och hvilka de ämnen, hvarmed hon icke äga någon befattning. 
Vården af antiquiteterna tillkommer akademien i allmänhet, men 
hennes åtgärder sträcker sig inte längre, än att svara på Konungens 
remisser, och att sjelf i underdånighet anmäla alt hvad i antiqvariska 
ämnen inkomma från Konungens befallningshafvande, hvilka aldrig 
försumma denna deras enligt lag och författning grundande plikt. 

Att inrätta en särskild ämbetsman för antikviteternas vård var inte nödvän-
digt om än det kunde vara nyttigt, framhöll Rosenhane. Stiernelds önskan 
om att få ägna sig åt fornminnenas skydd och vård förutsatte inte heller 
något särskilt uppdrag. Om han ville anställa resor i syfte att underrätta 
sig om tillståndet för fornlämningarna runt om i landet och att underrätta 
akademien om sina upptäckter och fynd, så kunde han göra det i en brev-
växling med akademien, i likhet med andra av dess korrespondenter. 

Carl Fredrik Adelcrantz, som lämnade ett kortare utlåtande, framhöll 
att Stiernelds anhållan om ett kungligt uppdrag inte förutsatte Kungl. Maj:ts 
prövning, i synnerhet som han hade förbundit sig att iaktta gällande lagar 
och förordningar.25 Adelcrantz fortsatte:

Alla undersökningar, såväl i denna som i andra grenar af vetenskap, 
anses vanligen hos policerande nationer tillåtna; och det skulle tör-
hända lemna ett mindre fördelaktigt begrepp om den moraliska 
hyfsningen af det folk, der ett uttryckeligt tillstånd behöfves till de-
ras verkställande.

Efter att ha tagit del av yttrandena framhöll Vitterhetsakademien att man 
hyste betänkligheter inför inrättandet av en särskild befattning. Man påpe-
kade att Konungens befallningshavande enligt lag var skyldiga att under-
rätta Kungl. Maj:t om fornminnen och fornsaker, vilket gjorde tillsättning-
en av en särskild ämbetsman för deras skydd mindre nödvändig. Slutligen, 

25 Ibid.
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framhöll akademien, krävde den verksamhet som Stierneld ville ägna sig åt 
inga särskilda tillstånd.26 

Sammanfattningsvis var Vitterhetsakademiens uppfattning att forn-
minnena redan skyddades från förstörelse, att akademien tog det ansvar 
som tillkom den när det gällde skyddet av fornminnena och att staten hade 
en väl fungerande organisation för fornminnenas skydd. Stiernelds idé om 
en fornminnesinspektion avvisades inte som sådan, däremot ansåg man 
inte att det krävdes ett kungligt sanktionerade uppdrag. I stället betonade 
man att Stierneld, som varje enskild, hade full frihet att ta sig an min-
nena. Varken Rosenhane eller Adelcrantz såg någon motsättning mellan 
statens/konungens intresse för antikviteterna och den enskildes, mellan det 
institutionaliserade skyddet och det icke-institutionaliserade, mellan den 
formella byråkratiska organisationen och ”de forskande aristokraternas” 
initiativ.27

Någon principiell motsättning mellan statligt och enskilt ansvarstagan-
de såg inte heller nödvändigtvis Stierneld. Däremot ansåg han att den gäl-
lande ordningen inte fungerade tillfredsställande, att majoriteten av rikets 
invånare saknade kunskaper om vad lagen föreskrev, att landshövdingarna 
brydde sig mycket litet om fornlämningarna och att Vitterhetsakademien 
försummade sitt ansvar när det gällde att skydda fornminnena från vanda-
lernas framfart. Men för Stierneld var formaliseringen av hans tilltänkta 
syssla av stor betydelse. Om han ägde ett kungligt uppdrag ägde han också 
befogenheter. Skulle det bli någon ordning, måste staten svara för denna.

En antikvitetsintendent tillsätts
Några år senare, 1814, fick Stierneld det eftertraktade uppdraget, men 
i Lund fanns en hängiven och flitig fornforskare vid namn Nils Henrik 
Sjöborg, som redan hade förändrat scenen.28 I likhet med Stierneld var 
Sjöborg mycket oroad över tillståndet för fornminnena och det, som han 
tyckte, ringa intresse som Vitterhetsakademien och riksantikvarien visade 

26 ATA. Ämbetsarkivet 2. K. Academiens protocoller 1806-1810. Protocoll, Vitterhetsaka-
demien 18 /12 1810. 

27 Uttrycket är hämtat från Jakob Christensson, Vetenskapen i provinsen: Om baronerna Gyl-
lenstierna på Krapperup och amatörernas tidevarv (1999), s. 27.

28 Uppgifter om Stiernelds uppdrag i Schück (1943), vol. VII, s. 347f.
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dessa. Sjöborg, som bland annat ägnade sin forskning åt historisk topo-
grafi, runor och mynt, företog i slutet av 1700-talet flera resor i syfte att 
kartlägga olika landskap ur antikvarisk synvinkel. År 1797 lät han publicera 
en bok ägnad att väcka ett större intresse hos enskilda för fornkunskapen.29 
Sjöborg försökte också på olika sätt att bidra till bevarandet av fornmin-
nena. År 1797 anmälde han hos Kungl. Maj:t behovet av en ny lag till 
skydd för antikviteterna. I Lunds Weckoblad lät han år 1800 som en påmin-
nelse trycka 1666 års plakat. Då Kungl. Maj:t 1805 lät utfärda ett cirkulär 
till landshövdingarna som gällde antikviteternas skydd, ansåg Sjöborg att 
hans ansträngningar att engagera staten hade lyckats.30 

Åtgärderna låg inom ramen för den administrativa ordning som etable-
rats för skyddet av fornminnena. Centralmaktens lokala representanter bar 
ansvaret för att lagen efterlevdes. Det var denna ordning som Vitterhetsa-
kademien i sitt remissvar på Stiernelds skrivelse hade framhållit som be-
tryggande. Det var emellertid inte en uppfattning som delades av Sjöborg 
och ett tiotal år senare inträffade en fornminnespolitisk händelse av stor 
symbolisk vikt. Samma år som Stierneld fick sitt åtrådda kungliga uppdrag 
utnämndes Sjöborg till antikvitetsintendent med uppdrag att ha uppsikt 
över rikets antikviteter. Enligt ämbetsinstruktionen skulle han utarbeta en 
handbok med uppgifter om fornlämningars kännetecken till vägledning för 
allmänheten, verka för tillkomsten av fullständiga antikvariska topografier, 
övervaka att kyrkliga och civila ämbetsmän fullgjorde sina plikter gentemot 
rikets antikviteter, föreslå nödvändiga förbättringar i lagstiftningen, över-
vaka reparationer av kyrkor så att inga antikviteter blev förstörda, samla 
dokument, antikviteter och andra märkvärdigheter och överlämna dessa 
till antikvitetsarkivet, skaffa förteckningar över innehållet i alla allmänna 
och enskilda samlingar och kabinetter i hela riket, övervaka och ombesörja 
att förstörda monument återställdes i sitt ursprungliga skick.31 Sist men 
inte minst skulle Sjöborg fridlysa fornminnen:

29 Nils Henrik Sjöborg, Jnledning Til Kännedom af Fäderneslandets Antiquiteter (1797).

30 Uppgifterna om Sjöborg är hämtade från Bengt Hildebrand, C. J. Thomsen och hans lärda 
förbindelser i Sverige 1816-1837: Bidrag till den nordiska forn- och hävdaforskningens histo-
ria (1937), avd. II, kap. 1 och 5. Det kungliga brevet till landshövdingarna finns citerat 
i Schück (1943) vol. VII, s. 196f. Sjöborg spelar en huvudroll i Molin (2003), kap. 4, 
”Göthiska förbundet, fornforskningen och minnesvården”.

31 Schück (1943), vol. VII. Instruktionen återges i sin helhet på s. 359-362. 
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Professorn åligger att aftekna och beskrifva de tillförne okände eller 
ej uppgifne minnesmärken, som nu upptäckas, genom anmälan på 
behörig ort utverka de, som äro af värde, fridlysas, derest de med af-
seende på Jordägarens rätt utan hans förfång kunne bibehållas, hva-
raf blir till följd, att jordägaren berättigas att med de öfrige såsom 
honom godt synes förfara. Professorn inlemnar till Landshöfdinge 
Embetet i hvart och ett Län Förtekning på de derstädes fridlysta 
Monumenter.32 

Det var en av Vitterhetsakademiens ledamöter, Lars von Engeström, som 
såg till att Sjöborgs ämbete inrättades. Engeström var utrikesstatsminister 
och hade nära förbindelser med Karl IV Johan; han ägde med andra ord 
både inflytande och makt. Engeström hade i egenskap av universitetskans-
ler i Lund kommit i förbindelse med Sjöborg och tilldelade honom upp-
draget att göra en utredning av fornminnesskyddet i Danmark.33 Sjöborgs 
utredning publicerades 1813.34 

Götiska förbundets plan
Inrättandet av ett nytt ämbete, antikvitetsintendenten, och utnämningen av 
Sjöborg för posten utgjorde ett steg i Götiska förbundets plan för minnes-
vård och fornforskning, menar Torkel Molin i sin klargörande avhandling 
Den rätta tidens mått: Göthiska förbundet, fornforskningen och det antikvariska 
landskapet.35 Götiska förbundets medlemmar ansåg, i likhet med Engeström 
och Sjöborg (som senare invaldes i detsamma), att Vitterhetsakademien 
och den dåvarande riksantikvarien Jonas Hallenberg helt försummade 
fornminnena och fornforskningen. Planen markerade Götiska förbundets 
oppositionsställning till Vitterhetsakademien, men i Engeström hade man 
en mäktig allierad. 36 

32 Ibid., s. 360.

33 Ny forskning om turerna kring Sjöborgs tillsättning redovisar Molin (2003), s. 140ff.

34 Nils Henrik Sjöborg, De i Danmark ådagalagde bemödanden och widtagne författningar till 
Antiquiteters upptäckande, wård och bibehållande, jemförde med Swenskars åtgärd wid denna del 
af Nordens Historia. Berättelse, aflemnad, på Hans Excellences Stats-Ministerns och Akademi-
Kanslerens m. m. Herr Grewfe L. von Engeströms befallning (1813).

35 Molin (2003).

36 Ibid., kap. 4, ”Göthiska förbundet, fornforskningen och minnesvården”. 
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Götiska förbundet stiftades 1811. Enligt stiftelseurkunden, som författa-
des av förbundets eldsjäl och sekreterare Jacob Adlerbeth, var målet för 
förbundet att ”upplifva minnet af Göternas bedrifter, och att återvinna den 
kraftfulla redlighet, som var förfädrens egen”. Svenskarna hade ”urartat 
från sina stolta stamfäder”, blivit liknöjda för det allmännas väl till förmån 
för ”den brottsliga omtanken att främja blott egna fördelar”.37 Adlerbeth 
fortsatte:

Men genom hvad medel kan det folk räddas, som hastar till sin un-
dergång? Endast genom dess återhemtade ursprungliga nationalka-
rakter. Den tid är således kommen, då våra landsmän måste återfö-
ras till likhet med sina förfäder, om icke friheten skall förjagas från 
vårt fädernesland, dess uråldriga hembygd.38 

Enligt stadgarna var Götiska förbundet en ”broderlig förening af män”. 
Kretsen skulle vara begränsad till antalet, medan varje ”redlig Svensk” 
kunde anses som dess osynlige medbroder. Däremot skulle ingen förbin-
das, som i en orden, till tystnad ”då vårt ändamål är utbredandet af vårt sätt 
att tänka och verka”.39 Om förbundets tillkomst skrev Erik Gustaf Geijer 
långt senare: 

Göthiska Förbundet var ett frö, hvaraf blef mer än dess stiftare fö-
reställde sig. Fröet föll i en tacksam jord. I denna förening, som 
hvarken var eller ville vara något ordensällskap, var ingenting annat 
bestämdt än den fosterländska riktningen. Men denna hade i allmän-
het blifvit nylifvad af flera orsaker. Fäderneslandet hade nyss stått på 
branten af undergång, och hade i detta ögonblick blifvit dyrbarare 
för alla sina söner. Dess öde var ännu oafgjort, dess räddning tvif-
velaktig. Det sökte ett stöd äfven i sina minnen, och svenska hjer-
tan voro stämda mer än förr att lyssna äfven till de halft förglömda 
äldsta, som talade om nordisk kraft och ära.40 

37 Rudolf Hjärne, Götiska förbundet och dess hufvudmän: Fosterländska teckningar (1878). Bilaga 
2: ”Stiftelsurkunden jämte Stadgar för det Götiska Förbundet”, s. 98-104. Cit. s. 100.

38 Ibid., Cit. s. 100.

39 Ibid., Cit. s. 103 och s. 104.

40 Erik Gustaf Geijer, ”Berättelse om Götiska förbundets stiftelse och verksamhet”, Iduna XI 
(1845), s. 17f.
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Med Götiska förbundet skapades en ny samlingsplats för fornminnesäls-
karna och förbundet fick strax karaktär av antikvarisk förening, något som 
underströks av att förbundet ägde en samling fornsaker. Delar av denna 
samling utgjordes av en donation från samlaren och fornforskaren Per 
Wilhelm Tholander. Två av föremålen i Götiska förbundets samlingar be-
skrevs av signaturen E. G. D. i fjärde häftet av Iduna. Föremålen, ett stort 
mässingsfat och en urna, skulle enligt signaturen ha hittats i en ättehög 
i Medelpad av nämndemannen Nils Pehrson i Harf ”då han i ättehögen 
skulle anlägga en källare”. Efter att ha lämnat en beskrivning över ättehö-
gen meddelade E. G. D. att en kemisk undersökning, utförd av brukspatro-
nen Emil Rothoff, visat att ”de ur ättehögen uppgrafne metalliska föremål 
alla bära stämpel af en hög ålder, och utgöra en förening af koppar, tenn, 
och kol.”41

Den korta uppsatsen ger en ögonblicksbild av vitterhetsälskarnas anti-
kvariska forskningar. Genom Iduna hade de fått ett nytt publikt forum och 
Adlerbeth knöt dem samman genom en intensiv privat korrespondens. 
Viktiga aktörer i denna krets var, utom de redan nämnda (Geijer, Sjöborg 
och Adlerbeth) Leonard Fredrik Rääf, Pehr Tham, Magnus Bruzelius, Jo-
han Haqvin Wallman och Abraham Ahlqvist. De var alla samlare och flera 
av dem bidrog med upplysningar om landsbygdens fornlämningar, upphit-
tade föremål och handskrifter i Iduna.42 

Också i ett annat avseende hade Götiska förbundet drag av förening för 
antikvarisk forskning. Götiska förbundet, ånyo med Adlerbeth som dri-
vande kraft, framträdde som organisatör och finansiär av fornforskning. 
Flera av dess medlemmar bekostade antikvariska forskningar. Tham och 
Adlerbeth hörde till dem.43 Tham, hovintendent och senare överinten-
dent, var arvtagare av en stor förmögenhet, bosatt på herrgården Dagsnäs 
i Västergötland, och hängiven rudbeckian. Tham hävdade bestämt att de 
gamla asarna först hade slagit sig ned i Västergötland och att man ännu 
kunde finna deras spår. Han ägde en stor fornsakssamling, omgav sitt slott 
med runstenar och han initierade och understödde frikostigt antikvarisk 
forskning, bland annat flera av Sjöborgs resor. Själv publicerade han flera 

41 [E. G. D.] ”Fornlemningar: 1. I Medelpad”, Iduna, IV (1813), s. 174f.

42 Hjärne (1878), s. 43-54.

43 Molin (2003), kap. 5, ”Det antikvariska landskapet”. 
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götiskt inspirerade böcker.44 Enligt Molin kom Götiska förbundet särskilt 
att omhulda den antikvariska resan. Den blev Götiska förbundets viktigaste 
materiella praktik.45 

Mot en ny förordning
Det första steget i den götiska handlingsplanen var tillsättningen av en 
antikvitetsintendent. Ett andra mål var en ny lagstiftning. En sådan för-
utsatte, menade man, att vägledningar för identifikation av fornminnena 
hade upprättats. Först när allmogen fått kunskaper om fornminnena och 
redskap för att känna igen dem var en förändring av lagstiftningen aktuell. 
Den som inte visste att ett fornminne hade förstörts kunde inte heller anses 
ansvarig för sitt brott och straffas, ansåg man. Det sista steget var att inrätta 
en ny antikvarisk myndighet med egna tjänstemän och egen stat. Till tjäns-
temännens planerade uppgifter hörde handläggning av inlösen av föremål, 
inspektionsresor, fornminnesinventeringar och fornforskning. Tanken var 
alltså att Sjöborg i kraft av sitt ämbete skulle åstadkomma en nyordning av 
antikvitetsstudierna och vården av fornminnena.46 

I slutet av 1820-talet förändrades förutsättningarna för den götiska 
handlingsplanen för fornminnesvård och fornforskning. Medlemmarna i 
Götiska förbundet kom då att stärka sitt grepp om den forne menings-
motståndaren, Vitterhetsakademien. Adlerbeth hade tagit inträde 1818, 
Esaias Tegnér 1821, Geijer 1824, Johan Henrik Schröder 1827, Bernard 
von Beskow 1829 och Rääf 1829. Johan Gustaf Liljegren, en av Sjöborgs 
adepter, hade blivit akademiens amanuens 1822 och valdes till akademiens 
sekreterare och riksantikvarie 1827. Behovet av en strategisk allians ut-
anför och i opposition mot Vitterhetsakademien minskade och några yt-
terligare initiativ för att inrätta en ny antikvarisk myndighet vidtogs inte. 
I stället strävade Götiska förbundets medlemmar efter att reorganisera 
Vitterhetsakademien, något som Liljegrens utnämning till riksantikvarie 
underlättade.47 

44 Harald Schiller, En originell herre: Pehr Tham till Dagsnäs, den siste rudbeckianen (1930). 

45 Molin (2003), s. 257ff.

46 Ibid.,s 146ff.

47 Ibid., s 164f.
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En förnyelse av lagstiftningen stod, som sagt, på Götiska förbundets dag-
ordning. När allt fler av förbundets medlemmar tog säte i akademien ökade 
utsikterna att få en förnyelse till stånd. Märkligt nog var det inte någon av 
förbundets medlemmar som reste frågan om en förändring av 1666 års pla-
kat i akademien. Officiellt väcktes ärendet av generallöjtnanten och presi-
denten i krigskollegium Gustaf Wilhelm af Tibell under senhösten 1826.48 
Kanske fanns det ett spel bakom kulisserna som var mera avgörande än det 
som faktiskt sades på akademiens sammankomster. Adlerbeth, Rääf och 
Sjöborg var de av Götiska förbundets medlemmar som mest hade enga-
gerat sig i frågan om en förnyelse av lagstiftningen. När ärendet gick till 
Kungl. Maj:t hamnade det på Adlerbeths bord. Adlerbeth var förste expe-
ditionssekreterare i Ecklesiastikexpeditionen. Molin har kunnat konstatera 
att den nya förordningen faktiskt skrevs av denne.49 

I Vitterhetsakademien yrkade Tibell på att kännedomen om 1666 års 
plakat skulle ökas genom att alla kyrkoherdar ålades att läsa upp plaka-
tet från predikstolen en gång varje år. På så sätt, menade han, skulle man 
kunna förhindra att överträdelser ägde rum som helt enkelt var orsakade 
av bristande kännedom om plakatets existens. Vitterhetsakademien skulle 
lämna ett sådant förslag till Kungl. Maj:ts prövning, föreslog Tibell.50 Vid 
samma tillfälle lästes 1666 års plakat upp för de närvarande akademileda-
möterna. Det är okänt hur många av dem som redan kände till plakatets 
exakta formuleringar, men vid den efterföljande diskussionen i akademien 
restes invändningar mot lämpligheten av Tibells förslag. Den dåvarande 
statsministern Gustaf af Wetterstedt framhöll att med tanke på att plakatet 
innehöll ålderdomliga uttryck och formuleringar ”till närvarande tidsskick 
ej alldeles afpassade” var uppläsandet av plakatet från predikstolarna kan-
ske inte rätt väg att gå. Flera instämde med af Wetterstedts uppfattning 
och man beslutade att inga åtgärder skulle vidtas till ”våra forntids min-
nesmärkens fredande” innan akademien hade kunnat diskutera ämnet lite 
mera grundligt.51

Efter att frågan hade behandlats på flera möten i Vitterhetsakademien 
författade man en skrivelse till Kungl. Maj:t. Skrivelsen är belysande för 

48 Schück (1944), vol. VIII, s. 272.

49 Molin (2003), s. 168.

50 Schück (1944), vol. VIII, s. 272.

51 Ibid. Cit. s. 273.
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hur långt man nu hade rört sig från Rosenhanes och Adelcrantz uppfatt-
ningar om Vitterhetsakademiens och riksantikvariens ansvarsområden och 
ställning till andra aktörer. I skrivelsen anförde man som ett motiv för en 
prövning av förordningen att ”personer af wälment, men missförstådt nit 
för Fosterlandets ålderdoms minnen” hade flyttat runstenar jämte utfört 
grävningar i ättehögar, vilket skett utan ”närvaro af någon i fornforskning-
en kunnig person” men ofta berövade ”historien vigtiga uplysningar” som 
däremot under en ”verkelig Antiquarius ledning kunnat vinnas”. Av detta 
skäl ville man anmäla till Kungl. Maj:t prövning ”hvad utvägar må i Nåder 
synas lämpligast att för efterverlden bevara de ännu återstående lemningar 
af forntida Minnesmärken”. Några förslag till vilka åtgärder som kunde 
vara lämpliga lämnade man inte.52 

Vilka problem kan man då ha identifierat i 1666 års plakat när det lästes 
upp i Vitterhetsakademien? Kongl: Mayst:s Placat och Påbudh Om Gamble 
Monumenter och Antiquiteter utfärdades av förmyndarregeringen, ledd av 
Magnus Gabriel De la Gardie, 1666.53  Plakatet började med att inskärpa 
det misshag som den utbredda oaktsamheten och bristande pieteten för 
monumenten väckt hos konungen. Härpå följde en uppräkning över de 
lämningar som inte visades tillbörlig vördnad. Den bristande vördnaden 
gällde således ”icke allenast de vhrgamle antiqviteter, qvarlefwor och ef-
terdömen, som, alt ifrån hedendomen, utaf framfarne Sveriges och Götha 
Konungars, samt andre deras förnämlige mäns och undersåtars manlige 
bedrifter, som för detta öfver hela vårt rike, dels uti store borger, skansar 
och stenkumbel, dels uti stoder och andra stenar med runaskrifter ing-
rafne, dels uti deras grifter och ättebackar uti temmelig myckenhet bestått 
hafva” utan också ”de monumenter, som både af Konungar, Drottningar 
och Förstar, samt andre förnäme af riddarskapet och clerkeriet uti våre 
christne kyrkor till deras heder och åminnelse, hafva varit lemnade”. För 
att motverka den oreda och oaktsamhet som utbrett sig mot allt det som 
”hela vårt rikes odödliga beröm märkeligen ländade äro” hade beslutet fat-
tats att kronan skulle beskydda och handhava alla sådana minnesmärken 
mot vidare olovlig hantering. Från plakatets första dag gällde därför att 
ingen fick riva eller förstöra borgar, hus, fästen, skansar, stenkummel, eller 
på annat sätt fördärva stoder och stenar med runinskrifter, jordhögar och 

52 Ibid. Cit. s. 273f.

53 Kongl: Mayst:s Placat och Påbudh Om Gamble Monumenter och Antiquiteter, 1666.
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ättehögar där kungar eller andra förnämligheter fått sina gravar. Plakatet 
fortsatte:

[E]ftersom Wi alle sådane gamle monumenter, som uppå någon 
Wår och Kronans jord, egen eller skatte, antingen den oss tillhör 
eller före detta tillhört hafver, och nu på något sätt afhänd är, be-
lägne finnes, ifrån all sjelfviljande åverkan, icke annars än voro de 
vår enskilda egendom, alldeles frikalle och uti vårt konungslige hägn 
och beskydd anamma låte.

Bestämmelsen att alla monument som utsattes för vanvård skulle frikallas 
gällde emellertid inte de som var belägna på frälsejord. Plakatet var, liksom 
andra lagar och förordningar vid denna tid, anpassad efter samhällets upp-
byggnad i ståndskorporationer. Adeln uppmanades i stället att vårda monu-
menten på sina jordar ”som denne Wår nådige intention, sakens vigtighet 
och deras egen heder kan vara likmätig”. I fråga om de övergivna katolska 
kyrkorna och klostren var 1666 års plakat särskilt utförligt. Samma kyr-
kor och kloster, som både kronan och enskilda under reformationen utan 
betänkligheter rövat på handskrifter, nattvardskalkar och silverljusstakar, 
ställdes nu under lagens skydd. Plakatet stadgade ett för alla stånd gällande 
förbud mot att plundra kungars, furstars eller andra förnäma personers 
gravar som kunde finnas i ödelagda kyrkor och kloster, eller i ännu stående 
sådana. Man fick inte heller lov göra dem till sina egna, eller på andra sätt 
göra intrång. Alla kyrkor och kloster, deras tyg, redskap, väggprydnader, 
fönstermålningar och andra inventarier, tillsammans med alla gravar inom 
kyrkan eller på kyrkogården skulle fredas. Den som bröt mot lagen skulle 
plikta och ”Wår höga onåde undergifven vara”. Den som gjort åverkan på 
något monument skulle dessutom se till att det återställdes i sitt ursprung-
liga skick. Ansvaret för att lagen följdes lades på kyrkans ämbetsmän och 
centralmaktens lokalförvaltning. 

Minnesmärkenas ägare
Man kan tänka sig flera anledningar till att Vitterhetsakademien efter den 
gemensamma läsningen av 1666 års plakat ställde sig tvekande till Tibells 
förslag. Jag vill påstå att ett frågetecken gällde om det gamla plakatet alls 
var förenligt med 1800-talets rättsförhållanden. När 1666 års plakat kom 
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till grundades rättsuppfattningen på den så kallade dominiumläran. Do-
miniumläran, som utvecklades i Italien på 1200-talet, men som kan ledas 
tillbaka till den klassiska romerska rätten, definierade äganderättsförhål-
landena i det feodala samhället. Den recipierades och utvecklades så små-
ningom i andra europeiska länder och fick bland annat stor betydelse för 
rättsutvecklingen i Tyskland på 1500-talet. En juridisk tillämpning av do-
minumläran i Sverige började på 1600-talet. Den innebar, i korthet, att 
äganderätten till jord graderades. Verklig äganderätt − dominum directum 
− tillkom kronan, kungen (arv och eget) och adeln. Bönder och arrenda-
torer ägde endast en ärftlig nyttjanderätt – dominum utile. Som ett slags 
bevis på att bönderna inte själva ägde sina jordar betraktade man den skatt 
som skattebönderna erlade. Ägaren av jorden var den som uppbar skatten, 
antingen det var kronan, kungen eller adeln. Dominumläran kom bland 
annat att påverka tillämpningen av regalrätten. Regalrätten var en rättighet 
som sedan medeltiden ansågs tillkomma kungen i kraft av dennes rättsliga 
överhöghet. Det fanns två former av höghetsrätt: regalia majora, kungens 
lagstiftnings- och domsmakt, och regalia minora, kungens och kronans rät-
tigheter till berg, skog och vatten jämte rätten att slå mynt. Höghetsrät-
ten fanns företrädd i de medeltida landslagarna. Medeltida regal var bland 
andra kronans äganderättsanspråk på allmänningar, kronoparker, fruktbä-
rande träd och masteträd. I Magnus Erikssons landslag från cirka 1350 
förklarades älg, hjort och rådjur vara konungens djur.54

Under 1500- och 1600-talen började kungen och kronan med större 
kraft hävda regalrätten och från omkring 1630-talet åberopade man ett 
medeltida dokument, Helgeandsholmsbeslutet, som stöd för kronans och 
kungens äganderättsanspråk på all ouppodlad jord, större vattendrag, skär-
gårdsöarna, fisket och malmfyndigheterna. Kronan gjorde också anspråk 
på att betraktas som ägare till alla allmänningar, vilket avspeglades i att alla 
nyodlingar på allmänningar registrerades som kronojord i jordböckerna. 
Antalet kronoparker ökade betydligt och man förklarade också stora skogs-
områden som kronoallmänningar, för att nämna några exempel. I flera fall 
lyckades adeln tillförsäkra sig rättigheter genom adelsprivilegierna, bland 
annat till jakt på frälsejord och undantag från regalet om bärande träd och 
masteträd, som fastställdes av Gustav Vasa. De fick också full förfogande-

54 Göran Inger, Svensk rättshistoria (1997), kap. 2. Om dominumläran, se s. 99-109; Göran 
Behre et al., Sveriges historia 1521-1809: Stormaktsdröm och småstatsrealitet (2001), s. 74-84 
och s. 226-237.



Ansvaret för kulturarvet  Kapitel 2

��

rätt över de gruvor som var belägna på frälsejord, dock med viss skyldighet 
att betala av avkastningen till kronan. Några sådana undantag gjordes inte 
för bönder och landbor, vars rättigheter genom regalen under perioden 
väsentligen försvagades. Adelns opposition mot kungens regalrätt grun-
dades på dominumläran. Adeln ställde sin oinskränkta rätt till jordägande 
– dominum directum – mot kungens regalrätt.55 Lydelsen ”icke annars än 
vore de vår enskilda egendom, alldeldes frikalle och uti vårt konungslige 
hägn och beskydd anamma låte” i 1666 års plakat gällde inte för de anti-
kviteter och monument som var belägna på frälsejord, något som kan ses 
i detta ljus. 

Under 1700-talets senare del förändrades skatteböndernas rättsliga 
ställning. Under inflytande av fysiokratiska idéer försvagades dominum-
lärans inflytande över rättsuppfattningen. Fysiokraterna uppfattade ägan-
derätten som fri, oinskränkt och helig. En grundläggande förändring när 
det gällde böndernas fulla äganderätt till jord inträdde med förenings- och 
säkerhetsakten 1789. Denna tillerkände skattebönderna en lika orubblig 
äganderätt till skattejorden som frälset över sina jordar. Bönderna fick full-
ständiga rättigheter att friköpa eller köpa kronohemman. Den lösningsrätt 
som kronan tidigare hade haft upphörde. Bönderna fick också rätt att köpa 
frälsejord, med undantag för yppersta frälse. Kronans regalrätt begrän-
sades och bönderna tilldelades rätt till skogsavverkning, jakt och fiske. I 
större utsträckning än tidigare kom alltså bönderna och adeln att likställas 
som jordägare och bägge kunde äga skatte- såväl som frälsejord med olika 
rättigheter knutna till respektive jordnatur.56

1809 års regeringsform innebar ytterligare privilegieutjämningar, även 
om bönderna inte lyckades genomdriva sitt krav på ett fullständigt likstäl-
lande mellan skatte- och frälsejord. Adeln avstod från rätten att förvärva 
och besitta ypperligt frälse. 1810 kungjordes att varje svensk man hade rätt 
att förvärva och besitta jord av vilken natur som helst och rätt att förvärva 
och besitta annan egendom. 1824, alltså fyra år före 1828 års förordning om 
minnesmärkenas skydd, fastställdes i ett kungligt brev att alla kronoparker 

55 Ibid. Bilden av jordägande och rättsförhållandena under 1600-talet är naturligtvis starkt 
förenklad. Huruvida bönder ägde sina jordar eller ej var i hög grad en maktfråga och 
rättsystemen var, som Maria Ågren påpekar, ofta flexibla och sällan renodlade. Se Maria 
Ågren, Att hävda sin rätt: Synen på jordägandet i 1600-talets Sverige, speglad i institutet ur-
minnes hävd (1997).

56 Inger (1997), kap. 3; Behre et al. (2001), s. 226-237. 
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och kronoallmänningar skulle delas och säljas och härigenom omvandlas 
till skattejord under den enskildes äganderätt. Under perioden 1700-1850 
fördubblades skatteböndernas andel av jorden, dels genom omfattande ny-
odlingar och dels genom skatteköp. De självägande bönderna blev allt fler 
och allt mera självmedvetna och under slutet av frihetstiden utvecklades 
ett bondepolitiskt program riktat mot kvarvarande adliga privilegier, skat-
tebördan och stora statsutgifter.57 

Med tanke på att förhållandena när det gällde äganderätten till jord 
hade genomgått genomgripande förändringar sedan plakatets tillkomst 
1666, vilka var möjligheterna att nå framgång med Tibells ursprungliga 
förslag? Förmodligen var de obefintliga. Det nödvändiga i att lagen fick 
en ny formulering borde ha framstått med stor klarhet. Och så blev det. 
År 1828 fastställde kungen, som ägde rätten att utfärda vissa administra-
tiva förordningar utan ständernas prövning, en ny fornminnesförordning. 
Det är troligt, att man undvek att ärendet prövades av ständerna, eftersom 
stadgandena i 1666 års plakat var oförenliga med den nya grundlagen. Det 
gällde att få den nya förordningen att framstå just som en förordning inom 
gällande lagregler, inte som en ny lag. Enligt den motivering som inledde 
1828 års förordning var syftet med förordningen dels att uppliva tidigare 
föreskrifter och påbud, som fallit i glömska, dels att infoga ”nödige, ef-
ter nuwarande tid lämpade förändringar”.58 Ett politiskt skäl till att man 
ogärna ville förelägga förordningen riksdagens granskning var att bonde-
ståndet troligen skulle ha uppfattat den som tvivelaktig mot bakgrund av 
böndernas nyvunna äganderättsliga ställning.

1828 års förordning samlade den befintliga lagstiftningen på ett och 
samma ställe, i några fall bara genom hänvisningar, i andra fall är de tidi-
gare tillkomna lagarna återgivna i sin helhet, antingen i sin ursprungliga 
skrivning, eller i förändrad form. 1666 års plakat återfanns i reviderad form 
i 1828 års förordning tillsammans med lagen om hembudsplikt och senare 
tillägg. Revideringen av 1666 års plakat var, som man kan vänta, omfat-
tande. Plakatets ståndanpassning var borttaget och enskilda jordägares rät-
tigheter var framskrivna och balanserade mot statens. 

57 Inger (1997), kap. 4. 

58 Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning den 17 april 1828 angående forntida minnesmärkens 
fredande och bewarande, SFS 1828:78. 



Ansvaret för kulturarvet  Kapitel 2

��

Ett förbud
1666 års plakat var en förbudslagstiftning. Det förbjöd rivning, förstöring, 
flyttning eller annan åverkan på antikviteter och monument. Själva för-
budet är detsamma i 1828 års förordning, även om innehållet i kategorin 
ålderdomsminnesmärken i 1828 års förordning inte står i fullständig över-
ensstämmelse med innebörden av benämningarna antiquiteter och monu-
menter i 1666 års plakat. I den första paragrafen i 1828 års förordning står 
som följer:

Af de på flere ställen i Riket befintlige Ålderdoms-minnesmärken 
ware all förändring, rubbning eller förstöring, annorlunda än den 
uti 2. §. stadgade ordning förbuden, wid äfwentyr för den, som 
deremot bryter att, jämte erläggande af det wite, efter hwad 7. §. 
sägs, särskildt kan wara stadgat, att i sitt förra skick återställa. Med 
sådane Minnesmärken förstås: Ruiner, murar och lemningar efter 
gamla Slott, Borgar, Kloster, Capell och andra märkliga byggnader: 
Wård- eller så kallade Bautastenar och Runstenar, jemte lemningar 
efter forntidens domaresäten, Offerställen eller Begrafningsplatser; 
äfwensom Ättehögar, Griftrör, eller och andre större eller mindre 
föremål, som till åminnelse af forntidens heliga bruk eller någon 
märklig historiskt bedrift, person eller ort kunna bidraga.59 

Förbudet som sådant var orubbat, däremot medförde formuleringarna i 
den andra paragrafen i 1828 års förordning en avgörande skillnad i jämfö-
relse med 1666 års plakat. Enligt det senare skulle kronan alla monument 
och antikviteter ”alldeles frikalle och uti vårt konungslige hägn och be-
skydd anamma låte” om inte lagen efterlevdes, förutsatt då att dessa inte 
var belägna på frälsejord, eller på jord som redan tillhörde kronan.60 Skriv-
ningen kan tolkas som att staten förbehöll sig rätten till konfiskation. Nå-
gon motsvarande formulering återfinns inte i 1828 års förordning. I 1828 
års förordning finns nämligen inget absolut förbud. I stället stadgades i 2§ 
vilka skyldigheter och rättigheter en ägare eller innehavare av jord hade då 
denne ”för tillämnadt byggnads- eller odlingsföretag eller af andra orsaker, 
borttaga eller förändra sådant Minnesmärke”. Påbudet var i föreliggande 
fall att den tillämnade förändringen skulle anmälas av jordägaren eller jor-
dinnehavaren hos närmaste kronobetjänt eller magistrat. Denne skulle i sin 

59 Ibid., 1§.

60 Kongl: Mayst:s Placat och Påbudh Om Gamble Monumenter och Antiquiteter, 1666.
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tur anmäla ärendet till närmaste befallningshavande, som i sin tur skulle 
verka för tillkomsten av en noggrann avteckning och beskrivning, som se-
dan skulle tillsändas Vitterhetsakademien. Om akademien fann att minnes-
märket ”såsom af synnerlig historisk märkwärdiget, icke böra få borttagas 
eller förändras” skulle akademien lämna en anmälan till Kungl. Maj:t. Kro-
nan skulle härefter tilldela jordägaren − om denne så önskade − en skälig 
ersättning. Om Akademien inte fann några hinder för att minnesmärket 
flyttades eller togs bort skulle akademiens yttrande tillsändas Konungens 
befallningshavande, som i sin tur utfärdade själva tillståndet att ta bort 
minnesmärket. Om akademien önskade besiktiga eller avrita minnemärket 
ägde akademien denna rätt, liksom att låta någon representant från akade-
mien närvara vid borttagandet, men villkorslös var rättigheten inte. Bara 
om ägaren eller innehavaren av jorden inte ”oskäligt uppehåll eller olä-
genhet deraf tillskyndas”. Samma villkor gällde om Vitterhetsakademien 
ville undersöka minnesmärken som var belägna på enskild egendom.61 Det 
framgår emellertid inte av förordningen på vilket sätt jordägarens eventu-
ella besvär eller skada skulle prövas. Det är med andra ord osäkert på vilket 
sätt akademien kunde sägas äga de stadgade rättigheterna. Mera otvetydig 
var emellertid jordägarens rättighet att kräva att en besiktigad eller utgrävd 
fornlämning skulle återställas i sitt forna skick.   

nya befogenheter
I den lagstiftning som förelåg innan 1828 års förordning omnämndes var-
ken Vitterhetsakademien eller riksantikvarien. Skälen är naturliga, åtmins-
tone vad Vitterhetsakademien angår. Vitterhetsakademien instiftades 1786 
av Gustav III och i stort sett alla lagar och cirkulär som gällde fornmin-
nena hade tillkommit före dess bildande. I 1666 års plakat utpekades inget 
ämbete, varken Collegium Antiquitatum eller Antiquarius Regni fanns in-
skrivna. En av de viktigaste konsekvenserna av 1828 års förordning var att 
Vitterhetsakademien och riksantikvarien fick befogenheter och rättigheter 
som den inte tidigare hade haft. Före tillkomsten av 1828 års förordning 
hade den uppspårande, kartläggande och kontrollerande funktion Götiska 
förbundets medlemmar ansåg att akademien och riksantikvarien borde ha 

61 Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning den 17 april 1828 angående forntida minnesmärkens 
fredande och bewarande, SFS 1828: 78. 
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inget stöd i lagen. På detta förhållande ändrade 1828 års förordning ra-
dikalt. Den lade grunden för Vitterhetsakademiens och riksantikvariens 
lagstadgade makt över minnesmärkena. Den gav dem vad företrädarna för 
den fria fornforskningen senare − och indignerat − kom att benämna som 
deras monopolställning. Vilka befogenheter gav då 1828 års plakat åt Vit-
terhetsakademien och riksantikvarien?

För det första tilldelades Vitterhetsakademien rätten att pröva och 
besluta i ärenden som rörde en eventuell förflyttning eller förstörelse av 
minnesmärken belägen på en enskild ägares eller innehavares jord. Vitter-
hetsakademien tilldelades med andra ord rätten att neka till en förflyttning 
eller förstöring. Vad innebar detta? Sett ur en jordägares eller jordinneha-
vares synvinkel innebar förordningen att jordägarens eller innehavarens 
handlingsfrihet kringskars och att en statlig intervention i deras enskilda 
angelägenheter sanktionerades. Som jag har visat var interventionen inte 
förbehållslös. Jordägaren eller jordinnehavaren hade rätt till ersättning för 
förlorade odlingsmöjligheter. Vid sidan om denna rätt att pröva och besluta 
i ett fornminnesskyddsärende tilldelades riksantikvarien (och antikvitetsin-
tendenten, vars ämbete kvarstod) rätten att utöva egen tillsyn, förelägga 
viten och anmäla brott mot förordningen till åklagare. Skillnaden i förhål-
lande till den tidigare situationen blev ytterligare större då riksantikvarien 
Liljegren tolkade förordningen som att den gav utrymme för inrättandet 
av en riksantikvarieorganisation vid sidan av och självständig från Vitter-
hetsakademien. För att utsträcka kontrollen över rikets minnesmärken ut-
nämnde riksantikvarien på eget bevåg − utan att höra akademien − lokala 
representanter och korrespondenter. Dessa skulle upplysa riksantikvarien 
om förstörelse av fornminnen och tilldelades rätten att under riksantikva-
riens ledning utfärda vite mot den som bröt mot förordningen.62 

En annan tydlig skillnad mellan 1666 års plakat och 1828 års förord-
ning gäller böterna för brott mot förbudet att flytta, rubba eller göra åver-
kan på ålderdomsminnesmärkena. Enligt 1666 års plakat skulle den som 
överträdde befallningen plikta och ”Wår höga onåde undergifven vara”.
Dessutom ålades lagförbrytaren återställa minnsesmärket i sitt ursprung-
liga skick.63 År 1828 skärptes straffet för brott mot förbudet att rubba eller 
förstöra fornlämningar. Därtill infördes två viktiga nyheter som syftade till 

62 Schück (1944), vol. VIII, s. 281-295.

63 Kongl: Mayst:s Placat och Påbudh Om Gamble Monumenter och Antiquiteter, 1666.
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att stärka lydnaden mot förordningen. För det första kunde riksantikva-
rien (och antikvitetsintendenten), enskilda jordägare eller andra anmäla ett 
brott mot plakatet till Konungens befallningshavande. Denne ägde i sin tur 
rätten att utfärda ett vite mot brottslingen, ett vite vars storlek (mellan 10 
och 50 riksdaler) bestämdes av angivaren. För det andra tilldelades riksan-
tikvarien rätten att anmäla brott mot förordningen till åtal. 8§ befallde att 
förordningen skulle uppläsas i kyrkorna vartannat år och på så sätt skulle 
allmänheten beredas kännedom om ”hwad sålunda i detta ämne stadgat är” 
och de utsatta böterna.64 

Krav på att straffen för ohörsamhet mot lagen av skydd av fornminnen 
skulle skärpas hade framförts bland andra av Stierneld. Av samma åsikt var 
Leonard Fredrik Rääf. Han ansåg att bristen på kännbara straff för över-
trädelse var en av två avgörande orsaker till den bristfälliga laglydnaden. I 
Iduna skrev Rääf:

Alla dessa författningar hysa dock i sig sjelfwa orsaken till deras ur-
aktlåtande och otillsrådlighet, emedan de snarare äro förmaningar, 
än lagar, hwilkas nödwändiga egenskaper: straff för öfwerträdelsen 
och tillsyn af bestämda ämbetsmän öwfer efterlefnaden, de sakna.65 

Tillsynen över efterlevnaden tilldelades i 1828 års förordning ”Befall-
ningshafwande och Consistorierna samt wederbörande Presterskap och 
Krono-Betjänte, äfwensom öfrige Wåre Embets- och Tjenstemän”. Vid 
sidan om dessa tilldelades, som vi har sett, riksantikvarien och antikvitets-
intendenten rättigheten att utöva egen tillsyn och att anmäla brott mot för-
ordningen. För minnesmärken i kyrkor gällde särskilda föreskrifter. Bland 
annat utgick en befallning att minnesmärken i kyrkor och på kyrkogårdar 
skulle inventeras. Församlingarnas kyrkoherdar skulle se till att noggranna 
förteckningar och beskrivningar över minnesmärken i alla kyrkor upprät-
tades. ”Kyrkoherde och kyrkowärdar answare, att kyrkans ofwannämnde 
tillhörigheter och andra bewarade Minnesmärken wårdas och bibehållas”, 
meddelade förordningen.66 

64 Kongl. Maj:ts förordning den 17 april 1828 ang. forntida minnesmärkens fredande och 
bewarande, SFS 1828: 78.

65 Leonhard Fredrik Rääf, ”Tankar om Sättet att uppsöka och vårda Fäderneslandets Forn-
lämningar”, Iduna V, (1814), s. 112. 

66 Kongl. Maj:ts förordning den 17 april 1828 angående forntida minnesmärkens fredande 
och bewarande, SFS 1828: 78.s
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Genom den inventering som förordningen befallde skulle äga rum i alla 
rikets kyrkor fick Vitterhetsakademien en överblick över de minnesmärken 
som fanns i kyrkor och på kyrkogårdar. Därtill kom att hembudsplikten 
utvidgades till att gälla kyrkornas skrudar, bilder, klenoder, kärl och mål-
ningar. Den utvidgade hembudsplikten skapade nya möjligheter till för-
kovran av statens samlingar. Potentiellt sett kunde Vitterhetsakademien 
också utnyttja kombinationen av inventering och hembudsplikt till sin för-
del gentemot samlare och antikvitetshandlare. 

1828 års förordning tilldelade Vitterhetsakademien och riksantikvarien 
en större makt över fornminnena och fornminnesskyddet än de tidigare 
hade haft. Samtidigt var makten inte så utsträckt som Rääf, Sjöborg och 
andra i Götiska förbundet önskade och med hänvisning till historiska för-
hållanden hävdade att den borde vara. Sjöborg ansåg att alla fornminnen 
ovillkorligen skulle fridlysas.67 Rääf framhöll att minnesmärkena skulle 
förklaras som regale: Nyttjanderätten till marken där minnesmärket stod 
skulle tillkomma jordägaren, minnesmärket kronan. ”Då Kronan redan 
under Konung Carl XI:s regering uttryckeligen tillerkänt sig uppgiften öf-
wer nyssnämnde antiquiteter, äwfen de som finnas på Skattegrund, wore 
det ingen nyhet, om detta upplifwades med de tillägg, som förbätrade en 
sådan författnings efterlefnad”, skrev Rääf.68 

Hur 1828 års förordning skall tolkas beror på vilka perspektiv man an-
lägger. Om man jämför med Rosenhanes uppfattning om begränsningen 
av Vitterhetsakademiens ansvar för historiebevarandet gjorde 1828 års för-
ordning en stor skillnad. Den medförde att Vitterhetsakademien och riks-
antikvarien kunde skjuta fram sina positioner på andra aktörers bekostnad. 
Lagstiftningen medgav större möjligheter till intervention i böndernas 
framfart med fornminnena genom ökad tillsyn och strängare straff. För-
hoppningarna att få en större kontroll över de utforskningar som gjordes 
av upptäcktslystna runt om i landet infriades, liksom önskan om kunskap 
och uppsikt över alla minnesmärken i kyrkor och på kyrkogårdar (som 
kunde användas gentemot samlare och uppköpare). Mot bakgrund av att 
man menade att många över huvud inte kände till de gamla plakatens ex-
istens medförde 1828 års förordning en kraftfull markering. Den skapade 
både brottslingar och brottsliga handlingar.

67 Molin (2003), s. 168, not 649. 

68 Rääf (1814), s. 124.
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Om man hade hoppats att kunna återvinna − som man föreställde sig − sta-
tens urgamla symbios med fornminnena var 1828 års förordning ett miss-
lyckande. 1828 års förordning, som syftade till att stärka statens makt över 
fornminnena och göra Vitterhetsakademien och riksantikvarien till forn-
minnesbevarandets obestridliga centrum, kom samtidigt att demonstrera 
att grunden för denna makt var kringskuren och försedd med villkor som 
jordägarna och jordinnehavarna hade rätt att ställa. Dessutom blev det up-
penbart att 1666 års plakat inte utpekade fornminnena som regale och att 
staten varken under 1600-talet eller tidigare hade gjort några oinskränkta 
anspråk på att äga alla fornminnen. 

Hävdernas makt
Götiska förbundet kom att lägga grunden till en under lång tid bestående 
ringaktning för den ”gamla” akademien, ”medaljakademien”, som man 
nedsättande kallade den. När man ville erövra historien och minnena, 
väcka kärleken till fosterlandet och stridsviljan till liv, så framställde man 
det som att det handlade om att återerövra den götiska historieskrivning-
ens patriotiska stolthet och glöd, den som hade förtryckts och föraktats av 
upplysningens historieskrivare och Gustav III:s akademi. Redan förbun-
dets namn och dess syfte – att liva den götiska andan − avslöjade förstås 
denna ståndpunkt. I det första häftet av Iduna hade Geijer skrivit allt. Här 
publicerades för första gången de dikter som snart skulle bereda honom en 
ännu orubbad plats i svensk litteraturhistorisk kanon: Manhem, Vikingen 
och Odalbonden. Vid sidan om dessa och andra dikter fanns Geijers över-
sättningar av bland annat Hakonar-Mal. 69 Större delen av Geijers inledan-
de anmälan upptogs av en beskrivning av det öde som hade drabbat studiet 
av historien och hävderna. Han målade nedanstående bild av den svenska 
historieskrivningens uppkomst och förfall:

Intresset för fäderneslandets historia väcktes under drottning Kristinas 
tid och kvarstod till 1700-talets mitt. Med brinnande iver började men be-
vara de forntida minnesmärkena, ”som eljest kanske alltid förblifwit sänkta 
i den glömska, hwarur de då uppdrogos”. Vid denna tid ansågs lärdom och 
vitterhet som en dygd och begäret efter vetenskaplig odling var ännu ostil-

69 Iduna: En skrift för den Nordiska Fornålderns Älskare I (1811). 
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lat. Under dessa omständigheter kunde ”kunskapen om Fäderneslandets 
så mycket mindre försummas, som den låg hwar och ens hjerta närmast”. 
En kärlek lika gammal som nationen själv blev genom ”den wetenskapliga 
odlingen blott fullkomligare medel att yttra sig. Hwart och ett folk lefwer 
ej blott i de närwarande, utan äfwen i sina minnen: och det lefwer genom 
dem.”70

Under andra halvan av 1700-talet försvagades intresset för forntiden 
och hävderna. Det hade så avtagit ”att man wäl ej gör wår närwarande 
allmänhet någon orätt, om man säger, att det redan länge icke funnits”. 
Visserligen fanns det dugliga historiker, men deras arbeten förblev ofull-
bordade. Man hade inte velat se att det fanns en generation av historiker 
som höll på att ge det svenska folket en historia. ”Wår tid tycks bära sina 
förfäders ära som en decoration, hwilken, då den en gång är emottagen, 
man ej widare bekymrar sig om, men gerna brukar på högtidsdagar.” På 
detta förhållande, hoppades man, skulle Götiska förbundet ändra. Det 
skulle rädda historien ur likgiltighetens famntag och göra den till en le-
vande kraft i nuet.71 

I stiftelseurkunden för Götiska förbundet framhöll Adlerbeth att fram-
gångar och misslyckanden i krig stod i relation till intresset för fosterlan-
dets storslagna förflutna: 

Det är oberäkneligt huru mycket Sveriges vanmakt tilltagit från den 
tid, då man åt glömskan eller föraktet öfverlemnade vår fornålders 
häfder, hvilka innehålla så mångfaldiga väckelser till fosterlandskär-
lek och hjeltemod. Aldrig har den svenska tapperheten utfört mer 
beundransvärda bragder, än under Carl XII:s styrelse och aldrig haf-
va vår forntids lemningar sorgfälligare, än då blifvit undersökta.72 

I ett anförande i Vitterhetsakademien 1829 tog den nyblivne riksantikva-
rien Liljegren tillfället i akt att påminna de församlade om att Vitterhetsa-
kademien var en relikt från stormaktstiden och att den därför var förplik-
tigad att vårda arvet från Gustav Adolfs dagar.73 Året innan hade Liljegren 

70 Erik Gustaf Geijer, ”Anmälan”, Iduna I (1811), s. 3-10. Cit. s. 4 och s. 5. 

71 Ibid. Cit. s. 6 och s. 7.

72 Hjärne (1878). Bilaga 2: ”Stiftelsurkunden jämte Stadgar för det Götiska Förbundet”, s. 
100. 

73 Schück (1944), vol. VIII, s. 55.
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i en uppsats kunnat konstatera att Sverige var en av de första Europeiska 
staterna som för ”det Allmänna och Vetenskapen samla sina ålderdoms-
lemingar, af hvilka efterverlden såmedelst erhöll ett ganska betydligt och 
dyrbart förråd.”74 

Innan allt fler av medlemmarna i Götiska Förbundet invaldes i Vitter-
hetsakademien, och medan man ännu befann sig i opposition mot denna, 
ingick dels inrättandet av ett ämbete (antikvitetsintendenten) och dels in-
rättandet av ett nytt ämbetsverk efter förebild av Antikvitetskollegiet och 
Antikvitetsarkivet i den götiska handlingsplanen. I uppsatsen ”Tankar om 
sättet att uppsöka och wårda Fäderneslandets Fornlemningar”, som pu-
blicerades i Iduna, anförde Rääf att ”hela den stora och mångfaldiga klass 
fornlemningar, som då de äro enskild egendom och i enskildes gömmor 
förwaras, hvarken kunna ställas under någon uppsigt eller utan tillfällighet 
lära kännas […] gifves troligen icke mera än en utwäg: återupprättandet 
af ett förenadt Antiquitets-archiv och Collegium, som wore försett så wäl 
med tillräckligt antal lönte ledamöter som en större årlig inkomst både 
till Ledamöternes egna arbeten och diplomatariers, manuscripters o.s.v. 
uppläggande, fornlemningars inköp och aftecknande, resors anställande 
m.m.”.75 En sådan ordning skulle, enligt Rääf, ge obestridliga fördelar:

Det är ensamt tillräckligt att draga sig till minnes, hwad det fordna 
Antiquitets-Collegium uträttat, hwilka owärderliga skatter […] det 
samlat och hwilka förträffliga werk dess ledamöter utarbetat. Den 
orsak, som föranledde slappheten och slutliga upphörande af denna 
inrättning – Perioden af falsk smak, som förklarade all grundlig lär-
dom för gräl – lärer äfwen så säkert i ingen framtid kunna åstad-
komma en dylik bedröflig werkan, som det är en angenäm wisshet, 
att upplifwandet af denna inrättning nu är högt påkalladt af den 
återwaknande wetenskapen.76 

När medlemmarna av Götiska förbundet först åberopade en förfluten ord-
ning, både mera löst (som Geijer och Adlerbeth, som lämnade två olika 
versioner) och mera bestämt (som Rääf), uppfattade man det inte som att 
Vitterhetsakademien var en ”relikt från stormaktstiden”, tvärtom. 1600-
talets antikvariska institutioner skulle återupplivas genom skapandet av 

74 Ibid., s. 54.

75 Rääf (1814), s. 127.

76 Ibid., s. 128. 
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ett ämbete och ett självständigt ämbetsverk. Detta synsätt stämde mera 
överens med Rosenhanes uppfattning att Vitterhetsakademien inte kunde 
ses som arvtagare till Antikvitetskollegiet eller Antikvitetsarkivet. När för-
bundets medlemmar så småningom tog makten över akademien ändrades 
det historiska argumentets innehåll. Nu frammanades i stället bilden av 
Antikvitetskollegiet och Antikvitetsarkivet som direkta men misskända och 
ignorerade föregångare till Vitterhetsakademien. Denna bild var viktigt för 
att skapa legitimitet för den reorganisering av Vitterhetsakademien som 
Götiska förbundet ville få till stånd. Varken i stadgarna för Vitterhetsaka-
demien eller i den lagstiftning som föregick 1828 års förordning utpekades 
Vitterhetsakademien och riksantikvarien som statens officiella organ för 
historiebevarandet. Stadgarna och den tidigare lagstiftningen gav inget 
stöd för tanken om att Vitterhetsakademien och riksantikvarien var his-
toriebevarandets bemyndigade huvudaktörer. Genom hänvisningarna till 
en förfluten tids ordning fann man sina starkaste argument för att staten 
ägde fornminnena och hade ett exklusivt ansvar för historiebevarandet. Då 
Vitterhetsakademien frammanades som arvtagare till de 1600-tals institu-
tioner som manifesterade statens ansvar kunde man göra gällande, att man 
blåste nytt liv i en hävdvunnen historiepolitisk ordning. 

Det var under 1800-talet som de första mera omfattande berättelser-
na om statens urgamla ansvarstagande och ägande av fornminnena samt 
berättelserna om Vitterhetsakademiens ursprung i 1600-talet, såg dagens 
ljus. Nu blev historien om Vitterhetsakademien den om inrättandet av ett 
ämbete, antiquarius regni; bildandet av Antikvitetskollegiet; omvandlingen 
till ett Antikvitetsarkiv; som får en arvtagare i Vitterhetsakademien, en aka-
demi som först går fel väg men som återkallas till sin ursprungliga, från 
1600-talet härstammande, bestämning när Götiska förbundet träder in på 
scenen. Genom Schücks monumentala verk fick berättelsen så småningom 
sin mest uttömmande och fulländade form. Att historieskrivningen drama-
tiseras på detta bestämda sätt har sin grund i de legitimerande syften den 
var avsedd att fylla, både under 1800-talet och senare. Götiska förbundet 
ville åstadkomma vad Svante Beckman har karaktäriserat som ett starkt or-
ganiserat kulturarv, knutet till statsmakten.77 Återkallandet av 1600-talets 
historiepolitik och dess institutioner gav innebörd åt den nya situationen. 

77 Svante Beckman, ”Om kulturarvets väsen och värde”, Modernisering och kulturarv, ed. Jo-
nas Anshelm (1993), s. 85f. 
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Men det omvända gällde också. Den formalisering man ville åstadkomma 
och de tolkningar man gjorde av Vitterhetsakademiens och riksantikva-
riens ansvarsområde projicerades på det förflutna. Meningsförflyttningen 
spelade en viktig roll i hänvisandet till 1600-talets ordning som en hävd. 
Frågan var inte hur statens ansvarstagande för historiebevarandet hade ge-
staltat sig eller hur vidsträckt det hade varit. Det handlade om att med 
historiens hjälp skapa föreställningen om att staten och fornminnena på 
ett orubbligt sätt var förbundna med varandra, att historiebevarandet var 
statens ansvar och att det var genom statlig förvaltning och kontroll histo-
riebevarandet skulle organiseras. 

Formuleringen ”Gustav Adofs dagar” är kännetecknande för denna in-
stitutionella minnesproduktion från 1800-talet och framåt. Bland de kung-
ligheter som förbands med antikvitetetsstudiernas och riksantikvarieämbe-
tets framväxt lyste Gustav II Adolfs stjärna starkast. Drottning Kristina och 
Karl XII försvann snart ur blickfältet. Framhållandet av Gustav II Adolf 
som antikvitetsstudiernas främste patronus skänkte kunglig glans, exklusi-
vitet och legitimitet åt den antikvariska verksamheten och de antikvariska 
institutionerna i Liljegrens samtid, men speglar också hur den institutio-
nella minnesproduktionen och skapandet av nationens minne var invol-
verade i varandra. En förutsättning för framlyftandet av Gustav II Adolf 
var att denne upptog en betydelsefull plats i den nationella historieskriv-
ningen. Inte överraskande var det en av medlemmarna i Götiska förbundet 
som kom att spela en stor roll för bilden av Gustav II Adolf som en hjälte-
konung under 1800-talet. Medlemmen var Geijer.78

Avslutning
Med 1828 års förordning, med Vitterhetsakademiens och riksantikvariens 
ökade befogenheter och med grundstenarna i den starka berättelsen om 
statens uråldriga ansvar för fornminnena och historiebevarandet lagda på 
plats, skall jag lämna det tidiga 1800-talet och Götiska förbundets strävan-
den att reorganisera det statliga historiebevarandet och förhoppningarna 
om att kunna, som man framställde det, återinsätta staten som historiebe-
varandets huvudaktör. I nästkommande kapitel (tre och fyra) skall jag visa 

78 Se Sverker Oredsson, Gustav Adolf, Sverige och trettioåriga kriget: Historieskrivning och kult 
(1992).
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hur idén om att staten bar huvudansvaret för historiebevarandet utmanades 
när de fria associationerna, vanligen under namn av fornminnesföreningar, 
trädde in på fornminnesskyddets arena. I kapitel fem uppmärksammar jag 
hur själva den starka berättelsen om statens uråldriga ansvar för historiebe-
varandet utmanades av en mothistoria, en mothistoria som visade att staten 
aldrig hade gjort anspråk på någon utsträckt äganderätt till fornminnena 
och att den privata äganderätten var överordnad statens historiebevarande 
intressen.
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Den fria och frivilliga 
fornforskningen

41

År 1814 fick Adolf Ludvig Stierneld det kungliga uppdrag som han åstun-
dat. Han anträdde antikvariska inspektionsresor och skrev indignerade 
ämbetsberättelser om hur ”tidens loyhet och okunnighet” orsakade ”slum-
meraktig skingring och förstöring af Svenska antiquiteter”. Han författade 
ett memorial, ”Föreskrifter till Förwarande af Forntidens minnesmärken”, 
i vilket han yrkade på att 1666 års plakat skulle återupplivas och göras känt. 
Stierneld förklarade att det krävdes en ny och bestämd statlig styrning av 
bevarandet av fornminnena. Han påpekade bestämt att det måste göras 
tydligt för Konungens befallningshavande att antikviteterna stod under 
deras överinseende och att man på alla sätt måste tillgodose att ”icke es-
priten af antiquiteters Samlande undergräfves och deras bibehållande som 
samlingar blir varaktig.”1 

Tre år senare, 1817, började han på ett annat spår. Stierneld tog ini-
tiativet till bildandet av ett sällskap, Kungliga samfundet för utgifvande 
af handskrifter rörande Skandinaviens historia. Kungen var, som namnet 
visar, samfundets beskyddare. Kronprinsen stod som dess första ledamot. 
Bland de övriga ledamöterna sågs företrädelsevis grevar, statsråd, statliga 

1 Schück (1943), vol. VII, s. 347ff. Cit. s. 350 och s. 351.
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ämbetsmän och hovfunktionärer. Flera av dem var, i likhet med Stierneld, 
samlare av handskrifter. Så småningom uppträdde flera av Vitterhetsaka-
demiens ledamöter som medlemmar i samfundet och 1828 infördes det 
i statskalendern. Tanken var att sällskapets verksamhet skulle finansieras 
genom subskriptioner. Sådana lyckades Stierneld också skaffa, bland annat 
genom att skicka ett upprop till alla biskopar i landet. De största enskilda 
bidragsgivarna var kungen och kronprinsen. När Stierneld i ett brev till 
kungen anhöll om att denne skulle bli samfundets beskyddare förklarade 
han att sällskapets verksamhet syftade till att rädda ”af förgängelsen hotade 
gamla handskrifter och att trycka dessa till glädje för skalderna, histori-
kerna och statistikerna”. 2 

Det är inte känt varför Stierneld bildade en förening i stället för att 
fortsätta på den väg som han redan hade slagit in på och som i allt väsent-
ligt gick ut på att staten skulle ta ett större ansvar för fornminnena. Det 
är intressant att konstatera att knappt hade Stierneld fått sitt eftertraktade 
kungliga uppdrag som antikvarisk inspektör förrän han startade en ideell 
förening för att i ett samfunds enskilda regi bevara fornminnen som föll 
inom ramen för det kungliga uppdragets ansvarsområde. Allierad med de 
göticistiska krafter som ville återupprätta statens initiativ och makt över 
historiebevarandet och samtidigt grundare av ett ideellt sällskap för att i 
enskild regi främja sådana syften, personifierar Stierneld tidens oklarheter 
om formerna för detta ansvarstagande, oklarheter som för lång tid framåt 
skulle prägla historie- och museipolitiken. Med sitt initiativ personifierar 
Stierneld också början på historien om de fria fornforskarnas och associa-
tionsväsendets insteg på den historiepolitiska scenen. Utan att här närmare 
utveckla ämnet kan man också konstatera att det kungliga beskydd för en-
skilda allmännyttiga initiativ som Stierneld lyckades utverka i sig markerar 
en viktig och livskraftig form, en form genom vilken civilsamhälleligt an-
svarstagande för samhällsangelägenheter får sin allmännyttighet sanktio-
nerad genom kungligt bifall. 

2 Severin Bergh, Kungl. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia 
under första århundradet af dess tillvaro (1917), s. 4-29.



Ansvaret för kulturarvet  Kapitel 3

��

En ny tid
Med 1809 års statsvälvning upprättades den liberala staten. ”Från 1809 
gick Sverige in i ett nytt skede. Man kanske med en sliten term kan säga att 
det var nu det moderna Sverige började formas” skriver Tore Frängsmyr 
i Svensk idéhistoria: Bildning och vetenskap under tusen år.3 Statsvälvningen 
innebar, i korthet, att den styrande makten lades i kungens händer och att 
den lagstiftande makten delades mellan kung och ständer. Beskattnings-
makten förbehölls ständerna, regeringsmakt och domarmakt skildes åt; den 
dömande makten skulle utövas av oavsättliga domare. Regeringsformen 
fastslog vissa allmänna fri- och medborgerliga rättigheter: samvetsfrihet, 
säkerhet till person och egendom, tryck- och yttrandefrihet och en begrän-
sad religionsfrihet. Statsvälvningen innebar också en privilegieutjämning; 
adelns företrädesrätt till statliga ämbeten upphörde och skillnaderna mel-
lan skatte- och frälsejord utjämnades till viss del.

Under inflytande av den liberala frihetsideologin, som började fram-
träda under 1700-talets slut, kom områden som var starkt statligt regle-
rade gradvis att lösgöras från statens sfär, men utvecklingen i Sverige under 
1800-talet medförde inte framväxten av en liberal ”nattväktarstat”, snarare 
innebar liberalismens insteg förskjutningar i uppfattningarna om statens 
roll, på vilka områden staten skulle vara verksam och i vilken utsträck-
ning. Bibehållandet av en stark stat förverkligad genom en auktoritativ och 
centraliserad kungamakt försvarades av konservativa, medan den liberala 
oppositionen rymde både riktningar som ställde krav på radikala liberala 
reformer och mera moderata tendenser. Under loppet av 1800-talets för-
sta decennier kom frihet som abstrakt princip och politiskt begrepp i allt 
högre grad att forma de övergripande politiska och sociala diskurserna. 
”En principiell och allmän frihet för näringar, böcker och press, bildandet 
av föreningar och olika sammanslutningar utgör några av de symbolfrågor 
inom vilka en universell och principiell frihet framhölls gentemot förbud 
och regleringar”, skriver Jakob Christensson.4 Lars Båtefalk har karaktä-
riserat det tidiga 1800-talets förändringar som en brytning ”mellan en av 

3 Tore Frängsmyr, Svensk idéhistoria: Bildning och vetenskap under tusen år (2000), s. 9.

4 Jakob Christensson, Lyckoriket: Studier i svensk upplysning (1996), s. 111.
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staten reglerad och kontrollerad samhällsmodell och en frihetlig och med-
borgerligt centrerad.”5 

Historiebevarande i omvandlingssamhället
Historikern Torkel Jansson har i boken Adertonhundratalets associationer: 
Forskning och problem kring ett sprängfyllt tomrum eller sammanslutnings-
principer och föreningsformer mellan två samhällsformationer, ca 1800-1870 
beskrivit perioden mellan enhetsstatens upplösning och den kapitalistiska 
statens genombrott kring 1870 som omvandlingssamhället.6  Janssons ut-
gångspunkt är historiematerialistisk. Omvandlingssamhället innesluter 
övergången från feodala produktionsförhållanden till kapitalistiska, stånds-
samhällets gradvisa omvandling till partistaten och omvandlingen från 
skråsamhällets privilegieorganisation till ”det konkurrensbaserade intres-
seorganisationssamhället”.7 Här är inte platsen att gå in på Janssons val av 
teoretiska perspektiv och startpunkter. Det som gör Janssons studie intres-
sant i det här sammanhanget är hans belysning av hur associationsväsendet 
vinner insteg under en period som präglas av en grundläggande osäkerhet 
om riktningen för samhällsutvecklingen. Innebörderna av begrepp som 
staten och samhället, det offentliga och det privata, det allmänna och det 
enskilda var stadda i omvandling. Man var osäker på hur samhället skulle 
organiseras, vilken roll staten skulle spela och vad ett medborgarsamhälle 
innebar. Det gamla samhällets grundpelare, kungamakten, ståndskorpora-
tionerna och kyrkan, försvagades stegvis. Ståndssamhället föll sönder, nya 
samhällsklasser uppstod, kyrkan förlorade gradvis sin makt och de frireli-
giösa rörelsernas medlemmar blev allt fler. Det äldre samhällssystemet var 
i upplösning och man kunde inte på förhand veta vad som skulle träda i 
dess ställe.

Den osäkerhet som präglade omvandlingssamhället, tillsammans med 
den liberala samhällsmodellens betoning av individens frihet, öppnade upp 
för ett större medborgerligt engagemang och nya idéer om samhällets orga-

5 Lars Båtefalk, Staten, samhället och superiet: Samhällsorganisatoriska principer och organisato-
risk praktik kring dryckenskapsproblemet och nykterhetssträvandena i stat, borgerlig offentlighet 
och associationsväsende c:a 1770-1900 (2000), s. 157.

6 Jansson (1985).

7 Ibid., s. 238.
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nisering. Associationerna, som byggde på den frivilliga sammanslutningen 
som form för allmänintressets organisering, växte fram. Associationstan-
ken fick sitt genombrott under 1830-talet och försvagades i betydelse först 
efter år 1870, hävdar Jansson.8 Periodiseringen motiveras bakåt av libera-
lismens insteg i det politiska och sociala livet och framåt av partisystemets 
framväxt och massrörelsernas uppkomst, en fullt utvecklad kapitalism och 
expanderande industrialism. Associationsväsendet äger sin motsvarighet 
i Jürgen Habermas teori om framväxten av en ”borgerlig offentlighet”.9 
Associationsväsendet, menar Jansson sammanfattningsvis, framträdde 
som en form av samhällsorganisation under den gradvisa övergången från 
feodalstaten till den kapitalistiska staten. Då övergången mellan dessa två 
samhällssystem var en långsam process uppstod ett samhällsorganisatoriskt 
”tomrum”. Undertiteln till Janssons studie ”ett sprängfyllt tomrum” syftar 
på förhållandet att tomrummet var sprängfyllt av samhällsalternativ, av as-
sociationsbildningar. 

Henrik Schück beskrev konsekvenserna för Vitterhetsakademien av 
1809 års statsvälvning som följer:

Den politiska systemförändringen, som för Sverige fick så stor bety-
delse, gick heller icke akademien spårlöst förbi. I den nya regering-
en kommo nämligen tre av akademiens ledamöter att inträda såsom 
statsråd, Lars von Engeström, Rosenblad och Adlerbeth. Hovkans-
lern var den 1810 invalde Wetterstedt och statssekreterare för eck-
lesiastikexpeditionen blev Rosenstein. […] Hos allmänheten hade 
Napoleonkrigen och Finlands förlust framkallat en stark patriotisk 
rörelse, som till följd hade ett ökat intresse för Nordens fornålder, 
och därmed hade den forna likgiltigheten för akademiens göranden 
och låtanden snarare förbytts till ovilja mot den i förhållande till 
fornforskning och fornvård så apatiska ’medaljakademien’.10

Det blev betydelsefullt att flera av akademiens ledamöter upptogs i den 
nya regeringen. Lars von Engeströms roll i inrättandet av ett antikvitets-
ämbete för Nils Henrik Sjöborg belyser detta.11 Att tiden såg en nyfödd 
patriotisk rörelse vittnar bland annat bildandet av Götiska förbundet om. 

8 I skenet av museihistorien är påstående inte riktigt, se kap. 11.

9 Habermas (1984).

10 Schück (1943), vol. VII, s. 211.

11 Se kap. 2.



Kapitel 3 Ansvaret för kulturarvet

��

Man bör dock hålla i minnet att bärarna av denna rörelse i början av 1800-
talet begränsade sig till en liten krets. Den såg som sin uppgift att sprida 
hågkomsten av fosterlandets fornstora dagar och att fostra folket till fos-
terlandskärlek. Nidbilden av ”den gamla” akademien, ”medaljakademien”, 
och dess ointresse för fornforskning och fornvård hade Schück övertagit 
från Götiska förbundet. Både före och efter tillkomsten av Schücks his-
torik har omvandlingarna i början på 1800-talet dramatiserats på samma 
sätt: Historiebevarandet steg från sin plats i kulisserna till scenens mitt. 
Mera sällan har historiebevarandets historieskrivare uppmärksammat att 
detta sker samtidigt som omvandlingssamhället inträder och gradvis, så 
småningom helt genomgripande, förändrar historie- och museipolitikens 
förutsättningar. 

Det var osäkert vad historiebevarandet syftade till, vilken mening som 
historiebevarandet hade i en liberal stat, vad allmänintresset omfattade, vad 
historien skulle handla om och på vilka legitimitetsgrunder bevarandet av 
minnena vilade. Det var osäkert vem som ägde ansvaret för historiebeva-
randet, vilken roll staten skulle spela, vem som ägde fornminnena och i 
vilken samhällssfär vården av dem hörde hemma, i den privata eller den 
offentliga. Omvandlingssamhället medförde, kort sagt, omvandlingar som 
i grunden förändrade förutsättningarna för och meningen med historie-
bevarandet. Lika lite som 1800-tals människan kunde förutse samhällsut-
vecklingen på lång sikt, kunde hon förutse vad historiebevarandets roll i 
denna skulle bli. Brytningen ”mellan en av staten reglerad och kontrolle-
rad samhällsmodell och en frihetlig och medborgerligt centrerad”, för att 
ånyo citera Båtefalk, förändrade historiens politiska, sociala och kulturella 
rum.12

Götiska förbundets strävanden att förmå staten att axla rollen som his-
toriebevarandets huvudansvarstagare, formulerat som ett återupplivande 
av 1600-talets historiepolitik, de lagar som då trädde i kraft och de institu-
tioner som bildades, rymde därför en paradox. Man kunde knappast åter-
insätta enhetsstaten, och inte heller återkalla de sociala, religiösa, veten-
skapliga och politiska grunder för bevarandet av minnena som var legitima 
under stormaktstiden. Jag har i föregående kapitel belyst hur böndernas 
äganderätt till jord tvingade till förändringar av fornminneslagstiftningen 
och att 1666 års plakat efter 1809 stod i strid med grundlagen. Det är också 

12 Båtefalk (2000), s. 157.
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belysande för historiebevarandets nya och osäkra villkor, att 1828 års för-
ordning, till skillnad från 1666 års plakat, lämnade mycket knapphändiga 
uppgifter om vad historiebevarandet syftade till och vilken mening som 
minnena hade. I 1666 års plakat uttrycktes däremot att förbudet gällde 
alla ”antiquiteter”, kvarlevor och efterdömen av ”framfarne Sweriges och 
Götha Konungars, sampt andre theras Förnämlige Mäns och Vndersåtars 
Manlige bedrifter” och alla ”monumenter” av konungar, drottningar, fur-
star, riddarskapet och kyrkans män som illustrerade ”Wåra Förfäders och 
heele Wårt Rijkes odödelige beröm.”13

För 1600-talets fornforskare kunde alla viktiga monument, särskilt run-
stenarna, hänföras till namngivna personer i de förflutna. De sattes in i en 
berättelse om kungamakten och man skapade kungalängder som kunde 
ledas tillbaka till Israels stammar.14 Förmyndarregeringen utfärdade Kongl: 
Mayst:s Placat och Påbudh Om Gamble Monumenter och Antiquiteter i no-
vember 1666. I ett brev till De la Gardie i september samma år påpekade 
Johan Hadorph det önskvärda i att Kungl. Maj:t utfärdade ett plakat ”om 
Antiquiteternas conservation i Rijket” och tillade ”hwilket wore itt högt-
berömligt tingh emot dheras allmenne och daglige förödande, som mäst af 
hwar man i landet skier”.15 Hadorph fortsatte:

Sådant när en behiertat Patriot tager j ögnesichte och förer sigh till 
sinnes, kan han icke annat än högeligen beklaga den incuriositeet 
och skötzlössheet, som vti wårt fädernesland till sådant, att ehuru-
wähl månge förnämme och ringare män i Landet ähra, som sådanne 
monumenter högeligen älska, ähra och sigh af dem förlusta, så fin-
nes doch fast fleera, som till sådant platt ingen willie, benäghenheet 
och wårdnat draga, vthan fast mhera lust och glädie, när dhe sådan-
ne monumenter kunna nederrijfwa, förstöra och alldeeles till ruin 
och förtappelse sampt sijne redelige förfäders åminnelse till förö-
delse och af wägen rödiande etc. Dätta när man rätt besinnar och 
förnimmer många af sådana monumenter wara till Rijksens heder 
och beröm vthi gamlbe fäderneslandsens Historier mentionerade 

13 Kongl: Mayst:s Placat och Påbudh Om Gamble Monumenter och Antiquiteter, 1666. 

14 Se t.ex. Jean-François Battail, ”Kulturarvet och det nationella självmedvetandet: En idé-
historisk skiss”, Modernisering och kulturarv, ed. Jonas Anshelm (1993); Ola W. Jensen 
(2002), kap. 3 och 4; Lindroth (1997).

15 Hadorphs memorial citerat från Schück (1932), vol. I, s. 256f.



Kapitel 3 Ansvaret för kulturarvet

��

och införde, som fördenskuld böre till effterkommanderne förswa-
ras och bewaras […]16

Inom Götiska förbundet vårdades, som namnet avslöjar, minnet av den gö-
tiska historieskrivningen; förbundet kunde ju också bland sina medlemmar 
räkna fornforskare som Pehr Tham. I Götiska förbundet läste man med 
intresse de gamla göternas famösa verk. De skulle inte avvisas, framhöll 
man. Visserligen var somligt dåraktigt men göterna hade sökt folksjälen 
och lyckats att uttrycka den. Ur förbundets perspektiv hörde göterna på 
sitt sätt till nationens hjältegalleri. Förbundet ville återvinna Sveriges och 
svenskarnas, som man ansåg, storslagna förflutna. 17 

Historiens intåg 
Det har skrivits mycket om romantikens genombrott i Sverige, som på 
historieskrivningens område framför allt förknippas med Geijer.18 Det har 
också skrivits åtskilligt om hur romantiken i föreningen med en framväx-
ande nationalistisk ideologi kom att bidra med nya meningssammanhang 
för bevarandet och studierna av fornminnena och den folkliga kulturen.19 
1800-talet har karaktäriserats som historieintressets guldålder. Michel 
Foucault hävdar att historien blev en kunskapsform som andra vetenska-
per ville efterlikna.20 Peter Burke har i sin studie Popular Culture in Early 
Modern Europe visat hur ”folket” konstruerades av en bildad elit i nationa-
listiska syften.21 I sin inflytelserika studie The Past is a Foreign Country fram-
håller David Lowenthal att historien med det moderna samhällets fram-
växt började framträda som ett ”främmande land”.22 Författarna började 

16 Ibid., s. 257.

17 Många illustrativa exempel finns i Jöran Mjöberg, Drömmen om sagatiden, 2 vol. (1967-
1968).

18 Se Sven Deblanc & Lars Lönnroth ed., Den svenska litteraturen. 1. Från runor till romantik: 
800-1830, ny rev. utg. (1999) och bibliografiska upplysningar i denna. Se även Hall (2000), 
kap. 2 och där anförd litteratur. 

19 Nordiska exempel är Grandien (1987) och Tonte Hegard, Romantikk og forntidsvern: His-
torien om de første friluftsmuseerna i Norge (1984). 

20 Michel Foucault, The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences (1994).

21 Peter Burke, Popular Culture in Early Modern Europe (1978). 

22 David Lowenthal, The Past is a Foreign Country (1985). 
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skriva historiska romaner.23 Konstnärerna favoriserade historiemåleriet. 
De historiska stilpastischerna dominerade 1800-talets arkitektur, möbel-
tillverkning och inredningstextilier.24 Städernas publiker kunde ta del av 
historiska draman på teatern och operan, se historiska scener i dioramor, 
panoramor och vaxkabinett.25 Veckopressen förmedlade både bilder och 
berättelser om det förflutna och spridningen av historiska verk avsedda 
för en läsande allmänhet var stor. Museernas antal blev bara fler och nya 
museigenrer tillkom. Antikvitetssamlarna var många och återfanns i nya 
sociala grupper.26 

Romantiken, nationalismen och historieintresset utgör viktiga för-
utsättningar för att fornforskningen (som fram till 1800-talet slut kunde 
åsyfta studier av handskrifter, fornsaker och fornlämningar, konsthistoria, 
språkhistoria, studier av medeltidens konst och arkitektur och folkbeskriv-
ning) och samlandet av antikviteter och fornsaker fick en spridning som 
historiskt sett var ny. Men det karaktäristiska för historiebevarandet i om-
vandlingssamhället var att historieintressets expansion ägde rum under en 
period av både osäkerhet och konkurrerande uppfattningar om historiebe-
varandets mening. Nationsprojektet var ännu inte definierat och unionen 
med Norge skapade en skandinavistisk hämsko på nationalismen i Sverige. 
Vilka som tillhörde ”folket” var oklart. Innebörderna av ”folkets historia” 
var inte fastlagda. Till statens roll som bärare av historiebevarandets all-
mänintresse fanns det, som jag skall visa, flera alternativ. 

Den osäkerhet som byggdes in i 1828 års fornminnesförordning om 
vem som ägde det yttersta ansvaret för förflutna tiders lämningar räknade 
med två huvudalternativ, staten och enskilda jordägare eller jordinneha-
vare. Frågan om staten var överordnad jordägarna i bevarandefrågor, eller 
om det förhöll sig tvärtom, att statens krav på skydd av fornminnena var 
underordnad de enskilda jordägarna, har besvarats på olika sätt. Tillkom-
sten av förordningen och de strävanden till centralisering och bemyndi-

23 Se Stefan Johansson, En omskriven historia: svensk historisk roman och novell före 1867 (2000) 
och litteraturhänvisningar i denna. 

24 En utmärkt överblick ger Signums svenska konsthistoria. Karl Johanstidens konst, bd 9 
(1999); Konsten 1845-1890, bd 10 (2000); Konsten 1890-1915, bd 11(2001). 

25 Snickars, Pelle, Svensk film och visuell masskultur 1900 (2001).

26 Stephen Bann, The Clothing of Clio: A Study of the Representation of History in Nineteenth-
Century Britain and France (1984); Stephen Bann, Romanticism and the Rise of History 
(1995). 
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gande av fornminnesskyddet som den avsåg att underlätta skall hur som 
helst inte förväxlas med vad som faktiskt ägde rum. Trots intentionerna 
med 1828 års plakat kom staten varken att återinsättas eller att insättas som 
historiebevarandets huvudrollsinnehavare. 

Vitterhetsakademien var inte en statlig myndighet. Den var en kungligt 
instiftad och lärd akademi. Arten av akademiens offentlighet var otydlig. 
Att Vitterhetsakademien fick en genom lagen sanktionerad ansvarsroll kan 
tolkas som ett av många uttryck för att man var osäker på vilken roll staten 
skulle spela och hur man prövade olika alternativ. Att Götiska förbundets 
medlemmar lade ned sin plan att försöka få ett statligt ämbetsverk till stånd 
− trots att ett antikvitetsintendentsämbete faktiskt inrättats − och i stäl-
let satsade sina krafter på att reorganisera Vitterhetsakademien och få den 
erkänd som formell ansvarstagare för fornminnena, kan också ses i ljuset 
av en tvehågsenhet inför historiebevarandets rätta organisering. Runt om 
i landet bildades enskilda stora och värdefulla samlingar av fornminnen, 
handskrifter och antikviteter. Många fornminnesundersökningar ägde rum 
utan att akademien var inblandad eller hade givit sitt tillstånd. Fornminnen 
togs om hand av enskilda på enskilt initiativ, sällan på Vitterhetsakade-
miens och riksantikvariens uppdrag. Deras grepp om fornsakssamlandet, 
fornminnesforskningen och fornminnesskyddet var med andra ord klent 
och de ekonomiska resurserna för dessa ändamål mycket blygsamma. 

Detta och nästkommande kapitel handlar om hur historiebevarandet 
från 1850-talet drogs in i det framväxande liberala associationsväsendet, en 
utveckling som innebar att ett nytt offentligt och civilsamhälleligt organi-
seringsalternativ för fornminnesskyddet, fornminnesforskningen, antikvi-
tetssamlandet och allmänhetens upplysning såg dagens ljus. Det handlar 
om den framväxande kritiken mot idén om det statligt organiserade histo-
riebevarandet och om den roll som fornminnesföreningarna tillskrevs för 
historiebevarandet. 

Från 1850-talet och flera decennier framöver präglades historie- och 
museipolitiken av meningsskiljaktigheter kring historiebevarandets bety-
delse såsom ”allmänintresse”, av konflikter kring gränsdragningarna för 
statens, enskilda samlares och museibildares och föreningars handlings-
utrymme och rättigheter, om deras balansering mot varandra och – inte 
minst − kring legitimiteten av statens företrädesrätt till förhistoriska före-
mål. Nästa kapitel handlar om bildandet av Svenska Fornminnesförening-
en och om hur konflikterna under 1800-talet kulminerar med föreningens, 
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Sven Nilssons och Gabriel Djurklous framryckning för en förändring av 
1867 års fornminnesförordning, en process som i historieskrivningen bru-
kar kallas bronsfejden. 

Fornminnesälskare i association
Det liberala associationsväsendet började framträda tydligt på 1830-talet, 
och kulminerade på 1850- 60-talen. Att associationsväsendet var i rörelse 
visar det förslag som Hans Järta, en av ledamöterna i Kungliga Samfundet 
för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia, lämnade till 
Bror Emil Hildebrand i mitten av 1840-talet. Den omfattande tryckning 
av äldre handskrifter som samfundet ägnade sig åt var kostsam och ekono-
min tidvis ett bekymmer. Järta föreslog, som en lösning på de finansiella 
problemen, att man skulle frångå den gamla akademiorganisationen med 
ett begränsat antal ledamöter och i stället göra deltagandet öppet för alla: 
”Mig har det fallit in, att om deltagandet i associationen skulle stå hvarje 
välfrejdad man fritt, torde mången därtill anmäla sig”, skrev Järta. Leda-
möterna skulle fördelas på två klasser, en till antalet begränsad klass, som 
styrde samfundets verksamhet, och en till antalet obegränsad klass. Med-
lemmarna av den senare fick ”hedern av att vara i associé i ett litterärt säll-
skap”. 27 ”Järtas tanke att ombilda samfundet till ett slags mellanting mellan 
eller en kombination af akademi och historisk förening ledde icke till något 
resultat”, skrev Severin Bergh i sin historik över samfundet.28

Möjligen hade det betydelse att ett nytt sällskap, Svenska Fornskrift-
sällskapet, hade bildats 1843. Enligt sällskapets stadgar var ”aktningsvärda 
medlemmar af alla samhällsklasser”, välkomna som ledamöter i sällskapet. 
Sällskapets huvudsakliga ändamål formulerades som att ”utgifva sådana 
äldre handskrifter, till hvilkas tryckning bidrag af staten eller af redan stif-
tade samfund icke påräknas”.29

En av Fornskriftsällskapets initiativtagare var Gunnar Olof Hyl-
tén-Cavallius. Tillsammans med Nils Månsson Mandelgren bildade han 
år 1845 Konstnärsgillet. Konstnärsgillet var inte någon antikvarisk för-
ening men flera av de föredrag som hölls vid sammankomsterna rörde 

27 Bergh (1917), s. 41ff. Cit. s. 42.

28 Ibid., s. 43.

29 Isak Collijn, Svenska fornskriftsällskapet 1843-1943: Historik (1944), kap. 1-3, cit. s. 32.
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kulturhistoriska och antikvariska ämnen. Hyltén-Cavallius höll åtskilliga 
föreläsningar om folksagor, folkvisor och folktro. I november 1848 visade 
Mandelgren egenhändiga avritningar av antikvariska fynd. Fornforskaren 
Axel Emanuel Holmberg höll föreläsningar om jättegrytor och fornnor-
diska ättehögar i ”Lappmarken”. Hyltén-Cavallius, Holmberg och George 
Stephens ledde vid ett mötestillfälle gemensamt en diskussion under titeln 
”Om de olika dialekternas upptagande i skriftspråket.”30 

De första fornminnesföreningarna
I Stockholm var föreningslivet mycket livligt, men den första associatio-
nen som satte historiebevarandet i centrum för sin verksamhet bildades i 
Örebro på initiativ av Gabriel Djurklou. Sammanslutningen kallades För-
eningen till samlande och ordnande af Nerikes folkspråk och fornminnen, 
och tillkom 1856. Dess första ordförande var prästen, författaren och den 
liberala reformvännen Gustaf Wilhelm Gumælius. Kanske är det inte nå-
gon tillfällighet att den första fornminnesföreningen bildades i Örebro. 
Örebro intog, liksom Göteborg, en betydelsefull plats i liberalismens geo-
grafi, en plats som befästes med resandet av statyn av Engelbrekt på Stora 
Torget. Engelbrektgestalten spelade en central roll som folkfrihetens sym-
bol i den liberala nationsformerande historieproduktionen. Till dess sym-
boliska kraft bidrog inte minst den redan nämnde Gumælius genom sin av 
Svenska Akademien belönade diktsamling, Engelbrekt: Sånger, som utkom 
1858.31 Man kan dock knappast karaktärisera den vaknande fornminnes-
rörelsen i sin helhet som ett uttryck för liberala strävanden. Tvärtom var 
fornminnesälskarna i centrala historie- och museipolitiska frågor en högst 
heterogen skara. 

Vid Örebroföreningens första sammanträde i januari 1857 antogs ett 
förslag till föreskrifter för föreningens fornminnesvård. Föreskrifterna ut-
tryckte tydligt ambitionen att åstadkomma en civilsamhällelig och frivillig 

30 Lennart Pettersson, Konstnärsgillet: Konstliv och föreningsväsende vid mitten av 1800-talet 
(2000). Appendix IV, ”Tal och föredrag i Konstnärsgillet 1846-1854”, s. 265ff. Cit. s. 
270. 

31 Gustaf Wilhelm Gumælius, Engelbrekt: Sånger (1858). Engelbrektsstatyn och Gumælius 
behandlas av Magnus Rodell, Att gjuta en nation: Statyinvigningar och nationsformering i 
Sverige vid 1800-talets mitt  (2002), kap. 3. 
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organisering av historiebevarandet. Föreningens målsättning var att för 
varje socken utse en uppsyningsman. Dennes uppgift var att övervaka att 
socknens högar, stensättningar, minnesstenar, förskansningar, gamla medel-
tida byggnader och äldre inventarier i sockenkyrkan inte förstördes eller 
skingrades. För att underlätta för uppsyningsmannen skulle föreningen se 
till att upprätta förteckningar över fornlämningar. Varje år skulle uppsy-
ningsmannen ombesörja att förteckningarna lästes upp från predikstolen 
”och deri uppräknade minnesmärken fredlysas med erinran om det ansvar 
Kongl. Maj:ts nådiga förordning af den 17 April 1828 i thy fall stadgar”. 
Om ett fornminne på något sätt hotades, exempelvis till följd av odling 
eller byggnation, skulle jordägaren anmäla detta till uppsyningsmannen 
och föreningens ledamöter skulle ges tillstånd att närvara vid ett eventuellt 
borttagande.32 

Något av ett program för föreningen formulerade Djurklou i inled-
ningen till sin handbok Ur Nerikes folkspråk och folklif: Anteckningar utgifne 
till fornvänners ledning (1860).33

Äro nu, såsom vi i det föregående sökt visa, folklifvets minnen värda 
en närmare belysning, så måste de samlas och bevaras, för att göras 
tillgängliga för forskaren. Och man får ej allt för långt dröja här-
med, ty hvad som skall göras, måste göras snart, innan alla de gamla, 
som ensamt hafva något att förtälja, nedlagt sina trötta hufuvden. 
Men då hvarje vrå af gamla Sverige härvid måste genomforskas, så 
är detta ett drygt arbete, som kräfver mångas förenade krafter. Ja, 
skall något af verkligt värde vinnas, så måste en allmän bouppteck-
ning öfver den ännu behållna återstoden snart börja i alla landsän-
dar, och ingen, som känner ett svenskt hjerta i bröstet, bör anse sig 
för hög eller för ringa, att medverka till sakens befrämjande. En 
sådan öfvertygelse om svenska folkets pligt att sjelft taga denna sak 
om hand, uppmanade för trenne år sedan några fosterlandets vänner 
i Nerike att stifta en förening till samlande af hembygdens fornmin-
nen och skyddande af dess fornlemningar.34

32 Föreskrifterna citeras i sin helhet av Bertil Waldén, ”Två slår den tredje: Gabriel Djurklou 
− Bror Emil Hildebrand − Richard Dybeck", Från bergslag och bondebygd (1956), s. 66. Se 
också Lars Sellberg, Av kärlek till fosterland och folk: Gabriel Djurklou och dialektforskningen 
(1993), s. 107. 

33 Gabriel Djurklou, Ur Nerikes folkspråk och folklif: Anteckningar utgifne till fornvänners led-
ning (1860), s. V-XI.

34 Ibid., s. Xf. 
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En av grundpelarna i föreningens verksamhet var att upplysa allmogen 
om fornminnena och fornsakernas värde. För detta ändamål skulle man 
intebara uppspåra och undersöka landskapets fornminnen utan även of-
fentliggöra resultaten av dessa efterforskningar. Föreningen lät trycka ett 
sammandrag av de förteckningar över fornminnen som man upprättat och 
delade ut dessa till sockenbiblioteken, åklagarna och till samfälligheter på 
vars ägor det fanns fornlämningar. Man vinnlade sig också om publice-
ringen av årsberättelser och andra rön. En skärpt bevakning av fornmin-
nena skulle hindra bönderna att förstöra dem, men avgörande för historie-
bevarandet var, menade man, att allmogen tillägnade sig en förståelse för 
deras fosterländska värde. På så sätt kunde man förmå allmogen att sätta 
pieteten mot det förflutnas lämningar framför behovet av utökad odlings-
mark, material till vägar och byggnader. Endast det allmänna och på över-
tygelse grundade erkännandet av fornminnenas värde kunde rädda dem 
från förstörelse och utan en sådan övertygelse var fornminnesförordningen 
meningslös, ansåg man.35

Djurklou verkade aktivt för att ge spridning åt fornminnesföreningstan-
ken. Han kontaktade Nerikes Nya Allehanda, Svenska Tidningen och Afton-
bladet. Han skrev till August Sohlman, som var redaktör för Aftonbladet och 
en inflytelserik gestalt i 1800-talets associationsväsende. Han vände sig till 
flera av sina gamla studiekamrater från Uppsala, till en lång rad personer i 
Örebro och på andra orter i länet. Han skrev till vänner i Norge och Dan-
mark.36 Inom kort hade flera fornminnesföreningar bildats. Helsinglands 
fornminnesällskap (1859), Södermanlands fornminnesförening (1860), 
Westmanlands fornminnesförening (1861), Gestriklands fornminnesför-
ening (1862), Dalarnas fornminnesförening (1862) Värmlands naturhisto-
riska och fornminnesförening (1863), Vestergötlands fornminnesförening 
(1863), Östergötlands fornminnesförening (1864), Föreningen för Skånes 
fornminnen och historia (1865) och Hallands fornminnesförening (1865), 
är några exempel.37 Det snabbt växande antalet fornminnesföreningar är i 
sig ett vittnesbörd om hur allt fler blivit gripna av intresset för fornforsk-
ning och samlande och att 1800-talets politiska, sociala och ekonomiska 

35 Britt-Marie Insulander, ”Nils Gabriel Djurklou som folklorist”, Saga och sed (1969), s. 43-
49; Sellberg (1993), s. 99-107.

36 Sellberg (1993), s. 91f. 

37 En redogörelse för de lokala fornminnesföreningarnas framväxt med olika exempel finns 
i Arcadius (1997), kap. 2. 
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omvandlingar medförde en omgestaltning av den historie- och museipo-
litiska scenen. 

En folklig akademi
Vid bildandet av Föreningen till samlande och ordnande af Nerikes folk-
språk och fornminnen fäste Djurklou stor tilltro till vad associationerna 
kunde åstadkomma för att samla, ordna och skydda landskapets fornmin-
nen. Efter några år började han tvivla om utsikterna att få någon mera be-
tydande verksamhet till stånd. Föreningens ekonomi var dålig, inte minst 
på grund av de stora kostnader som tryckningen av dess årsberättelser för-
de med sig. Det var si och så med medlemmarnas villighet att betala den 
årliga medlemsavgiften och med deras engagemang i allmänhet. Förening-
ens fortbestånd var beroende av en liten krets av flitiga fornforskare och 
skriftställare med Djurklou och Herman Hofberg i spetsen. Arbetet var 
oavlönat och tiden för detsamma en bristvara. Djurklou sökte lösningen på 
situationen i en ny organisationsform. Han vände sig till Vitterhetsakade-
mien och riksantikvarien med en förfrågan om huruvida Nerikes fornmin-
nesförening kunde vinna anslutning till Vitterhetsakademien. Förebilden 
till anslutningen hittade han i Kungliga Lantbruksakademien och hushåll-
ningssällskapen. 38

Redan före bildande av Lantbruksakademien, som tillkom 1811, fanns 
hushållningssällskap på olika håll i landet. Örebro läns hushållningssäll-
skap, som bildades 1803, hör till de tidigaste. När Kungliga Lantbruksa-
kademien instiftades stadgades som en av dess viktigaste uppgifter att 
främja inrättningen av hushållningssällskap i de län där sådana saknades. 
Akademien uppställde förslag till grundstadgar. De vidarebefordrades 
till länsstyrelserna genom ett kungligt cirkulär. Stadgarna för de enskilda 
hushållningssällskapen fastställdes sedan av Kungl. Maj:t. Återföringen 
av information till Lantbruksakademien skedde till en början genom att 
sällskapens årsberättelser lästes upp vid akademiens sammankomster. Hus-
hållningssällskapen är ett exempel, bland många, på en tidig hybridform 
mellan officiellt sanktionerad akademiorganisation och frivilligförening.  

38 Insulander (1969), s. 49ff; Waldén (1956) s. 75-99.
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När Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen bildades skrev 
Djurklou till Gumælius att han inte önskade någon inblandning av riks-
antikvarien.

Att deremot RiksAntiqvarien Hildebrand wisat sig likgiltig derför 
finner jag så naturligt, att det tvertom högeligen skulle förwånat mig 
om han röjt något äfven det minsta deltagande för wårt sträfvande i 
detta fall. Hans uppförande emot Dybeck, Holmberg, Mandelgren 
m: fl: berättigar icke till några förhoppningar. Föreningen behöfver 
honom ej heller och för min del skulle jag gerna se att wi finge be-
drifva saken utan Academiernas inblandning.39 

En av de fornforskare som ivrigt ställde sig bakom idén om fornminnes-
föreningar var Richard Dybeck, som bidrog till bildandet av Västmanlands 
fornminnesförening 1861. Dybeck lämnade förslag till stadgar, utarbetade 
anvisningar för föreningens verksamhet och arrangerade en aftonunder-
hållning med folkmusik i Västerås till dess stöd. Dybeck utgav sedan 1842 
en egen tidskrift, Runa.40 I Runa publicerade Dybeck beskrivningar och 
ofta egenhändiga teckningar av runstenar, ättehögar och fornborgar som 
han uppspårat under sina resor och fotvandringar från norr till söder. Han 
återgav sagor och sägner, visor, vallåtar, gåtor och ordstäv, seder och bruk 
och intresserade sig för medeltida kyrkor, deras gamla inventarier och mål-
ningar. Dybeck omgav sig med en krets av medarbetare som lämnade ho-
nom underrättelser av olika slag och medverkade i Runa.

Dybeck klagade ständigt på den nya tidens bristande pietet för histori-
ens kvarlevor och de folkliga traditionerna. Han höll Vitterhetsakademien 
och riksantikvarien ansvariga för att fornlämningar förstördes. Dybecks 
missnöje med Vitterhetsakademien i allmänhet och med riksantikvarien 
i synnerhet underhölls genom hätska tidningsartiklar och skrivelser. Trots 
sina antipatier och utfall kallades Dybeck som Vitterhetsakademiens sti-
pendiat och korresponderande ledamot på 1840-talet. Akademien lämnade 
ekonomiska bidrag till Dybecks resor och till tryckningen av Runa.41

Då Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen inledde samarbe-
tet med Vitterhetsakademien gick Dybeck ut i offentlig polemik i Aftonbla-

39 Brev från Djurklou, citerat i Waldén (1956), s. 67.

40 Runa utgavs i Stockholm 1842-1845, 1847-1850, 1865 (ny följd) och 1869-1876.

41 Beskrivningen av Dybecks verksamhet bygger på Carl Mangård, Richard Dybeck: Romanti-
kern och fornforskaren. En biografi (1937).
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det. Han skrev att Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen hade 
”ansett sig böra antaga skepnaden af ett bihang till kongl. vitterhets-, his-
torie- och antiqvitetsakademien”. Det var ett stort misstag, ansåg Dybeck. 
Det var inte till de lärda akademierna man skulle ansluta sig, utan till land-
skapens allmoge: ”Lär allmogen förstå sina minnesvårdar, så skall den älska 
dem och gör den det, så blir de vårdande. Verksamheten med och bland 
folket är således fornminnesföreningarnas lif, håller dem på rätta stråten 
och förvissar om bestånd.”42 Djurklou replikerade att det viktigaste skälet 
till anslutningen var behovet av en antikvarisk tidskrift som fornminnesför-
eningarna kunde publicera sina verksamhetsberättelser i. Dessutom kunde 
de olika fornminnesföreningarnas ledamöter behöva råd och upplysningar 
från Vitterhetsakademien och riksantikvarien. Djurklou sade sig dela Dy-
becks uppfattning att allmogens upplysning var viktig, men framhöll att 
föreningarnas naturliga ställning var att utgöra en förbindelselänk mellan 
”det egentliga folket och landets högsta vetenskapliga institution.”43 

Djurklou förklarade några år senare i ett brev till Hyltén-Cavallius att 
anslutningen till Vitterhetsakademien inte hade inneburit att han svikit 
sina ideal: 

De flesta andra antiqvariska föreningarne hafva i detta fall följt vårt 
exempel, hvarigenom de vunnit en anknytningspunkt till hvarandra, 
och Akademien småningom ryckes ur dess isolerade ställning samt 
göres ’folklig’, hvilket efter mitt förmenande är alldeles nödvändigt. 
Vetenskapen får ej vidare anses såsom ett statsluxe, och dess idkare 
ej mera utgöra ett slutet skrå. De måste arbeta för folket och lära 
sig att ej förbise och förnämnt förakta äfven den olärde dilettanten, 
hvilken såsom samlare kan göra mycken nytta.44

42 Richard Dybeck, ”Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen”, Aftonbladet 15/2 
1862.

43 Gabriel Djurklou, ”Om Nerikes fornminnesförening och dess anslutning till Vitterhets- 
Historie- och Antiqvitetsakademien”, Aftonbladet 8/3 1862.

44 KB. Gunnar Olof Hyltén-Cavallius samling. Brev från G. Djurklou till G. O. Hyltén-
Cavallius 5/2 1865.
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Riksantikvarien och föreningarna
Vitterhetsakademien accepterade Djurklous förslag om föreningens an-
knytning. Stadgarna reviderades och anslutningen godkändes 1861. Flera 
fornminnesföreningar följde Närkeföreningens exempel, det gjorde däremot 
inte föreningen i Västmanland, där Dybeck var verksam. Konkret innebar 
organisationen att föreningarnas årsberättelser trycktes i Antikvarisk tid-
skrift för Sverige. Föreningarna tilldelades också ett litet ekonomiskt bidrag 
av akademien.45 

Djurklou framhöll, som sagt, att Vitterhetsakademien vann en ny folk-
lighet genom fornminnesföreningarnas anslutning. Den dåvarande riksan-
tikvarien Bror Emil Hildebrand ägnade ett föredrag i Vitterhetsakademien 
i maj 1864 åt frågan om gränsdragningen mellan föreningarnas samlingar 
och Statens historiska museum. I föredraget utstakade han de områden 
inom vilka han ansåg det medborgerliga engagemanget legitimt och vär-
defullt. ”För hvarje vän af den fosterländska antiqvariska och historiska 
forskningen”, anförde Hildebrand inledningsvis, ”är det i hög grad gläd-
jande, att Föreningar inom särskilda landskap börjat bildas, i ändamål att 
uppsöka och beskrifva, vårda och samla ortens forntidsminnen samt på 
deras värde och betydelse fästa allmänhetens och framför allt jordegarnes 
uppmärksamhet”. Hildebrand var angelägen om att framhålla att det fanns 
en naturlig arbetsfördelning mellan statens nationella och vetenskapligt 
grundade ansvar för historien och föreningarnas ansvar för bevarandet av 
”landskapens egenheter”. 

Fanns det någon risk för att föreningarna och provinsmuseerna hin-
drade utvecklingen av Statens historiska museum? frågade Hildebrand re-
toriskt. Nej, under förutsättning att provinsmuseerna ”blifva hvad de böra 
vara, museer för den provins de tillhöra, med några profstycken till jemfö-
relse med andra orter, och icke yrkar att ett sådant museum skall upptaga 
a l l t fornt, som inom provinsen anträffas, eller sträfvar att af hvar och en 
dylik samling bilda ett riksmuseum” fanns ingen anledning att befara nå-
gon negativ inverkan. De materiellt sett mera dyrbara fynden (guld, silver 
och brons) skulle även fortsättningsvis ingå i Statens historiska museum − 
riksmuseet, som Hildebrand kallade det. I detta kunde fornminnesfören-
ingarna finna föremål från den egna provinsen sammanhållna med föremål 

45 Bror Emil Hildebrand, ”Sveriges Fornminnes Föreningar”, Antiqvarisk Tidskrift för Sve-
rige (1864), s. 193-200.
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från andra provinser och på så sätt vinna mera fullständiga kunskaper om 
”fäderneslandets fornhistoria”. Skulle man till en provinssamling förvärva 
ett föremål, som ”i den allmänna samlingen skulle kunna fylla en lucka i 
någon serie, eller lemna säkert stöd för ett nytt steg på den arkeologiska 
forskningens dunkla väg”, förutspådde Hildebrand att föreningarna skulle 
ställa sig samarbetsvilliga. Det var dessutom troligare att föremålen skulle 
vandra den motsatta vägen, från de rika samlingarna vid Statens historiska 
museum till provinsmuseerna.46 

Samma förhållanden gällde för kyrkornas fornsaker. Lagen stadgade att 
dessa först skulle hembjudas till Kungl. Maj:t och kronan men då tillgång-
en till dessa fornsaker var stor, skulle de mer än väl räcka åt alla slags mu-
seer. Däremot var det nödvändigt att man för Statens historiska museums 
räkning fick lov att välja ut föremål som i antikvariskt avseende kunde anses 
särskilt viktiga för forskningen. Provinsmuseernas samlingar av fornsaker 
fyllde ett annat syfte än riksmuseets. De skulle belysa landskapets odling 
och historia. En sådan belysning kunde man också finna i de ”dyrbara forn-
tidsskatter” som fanns i sägner, sagor, ordspråk, sång, musik, lekar, ”egen-
domliga” seder och bruk. I dessa fanns landskapens egenheter förborgade, 
egenheter som folkskolan och den nya bildningen utplånade och som hos 
de yngre generationerna framkallade ”en falsk blygsel för sådant, som i 
århundraden utgjort fädernas ro och gamman.”47  

Forssell om fornminnesföreningarnas värde
En likartad syn på fornminnesföreningarnas betydelse och uppdrag pre-
senterades av Hans Forssell i Svensk Literatur-tidskrift i en samlingsrecen-
sion under rubriken ”Svenska Minnen” 1867.48 Bland de anmälda böck-
erna fanns bland andra den fjärde delen av Leonard Fredrik Rääfs verk, 
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, 
andra upplagan av Axel Emanuel Holmbergs Bohusläns Historia och Beskrif-
ning samt Redogörelser för Föreningens för Nerikes Folkspråk och Fornminnens 

46 Ibid. Cit. s. 193 och s. 194.

47 Ibid., s. 197.

48 Hans Forssell, ”Svenska Minnen”, Svensk Literatur-tidskrift VII (1867), s. 389-419. Redan 
vid unga år var Hans Forssell etablerad som en tongivande historiker på väg mot en kar-
riär som ledande politiker, skriftställare, ämbetsman och ledamot av Svenska Akademin.
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verksamhet, 1859-61.49 Forssells anmälan innehöll en detaljerad översikt 
över vilka fornminnesföreningar som hade stiftats, var och i förekomman-
de fall av vem. Uppenbarligen var Forssell väl underrättad i ämnet. Han 
var också villig att ta föreningarna i försvar. 

Enligt Forssell hade fornminnesföreningarna två förutsättningar. Den 
ena var den historiska kunskapens natur. Den andra var den historiska kun-
skapens betydelse för folket. Därav följde att föreningarna hade en dub-
bel mission. De skulle ”bana väg för vetenskapen” och ”åt folket meddela 
kärlek för forntiden och dess minnen”. Att föreningarna fick karaktären 
av provinsföreningar var både naturligt och betydelsefullt: ”Våra provin-
ser äro onekligen små nationella enheter inom det stora svenska folket, 
hvar med sin egendomlighet af natur, språk, lynne och sed, hvar med sin 
egen utveckling inom det stora samhällets utveckling, hvar med sina egna 
gemensamma vigtiga intressen”. Kommunallagstiftningen hade bekräftat 
dessa befintliga sociala förhållanden och gett dem ett erkännande. Genom 
bildandet av fornminnesföreningar hade man tagit ett viktigt steg för att 
skapa och vidmakthålla ”den allmänanda som är ett folks förnämsta lifsvil-
kor”. Känslan av gemensamhet uppstod ”lättare inom en mindre krets än 
inom en större” och var samtidigt ett villkor för gemenskapen inom den 
större.50 De privata föreningarna skulle verka för att stärka den känsla av 
gemenskap som ägde sina rötter i ”i minnenas och folkegendomlighetens 
fasta jordmån”.

Hvad de sålunda utså af kärlek och intresse för minnena skola de 
sjelfva skörda i den medverkan, som de så väl behöfva vid sjelfva 
samlandet af dessa minnen. Och med dem skall ock vetenskapen 
skörda och blifva dem öfvermåttan tacksam för deras vinster. Af dem 
väntar hon upplysningar som eljest ej stode att vinna; af dem vän-
tar hon skydd och försvar för det som okunnigheten arbetar på att 
förstöra. Det är i sanning ej litet det fält, som för dessa föreningar 
ligger öppet; förstå de blott att uppmärksamma allt, skola de finna 
sysselsättning för mångahanda krafter. Och sjelfva nödvändigheten 
af en sådan krafternas förening som deras visar sig dessutom tydligt 
af de uppgifter, som framställas genom vissa af våra minnens beskaf-
fenhet. Vi hafva kungliga förordningar till fornminnens skydd, men 

49 Leonhard Fredrik Rääf, Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre härad i Öst-
ergöthland, bd 4 (1865); Axel Emanuel Holmberg, Bohusläns historia och beskrifning (1867); 
Föreningens för Nerikes Folkspråk och Fornminnens verksamhet, 1859-61(1861). 

50 Forssell (1867). Cit. s. 400.
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de verka endast ofullkomligt, så länge ej på alla punkter det intresse 
finnes, som drifver till åklagan, när bonden lägger runstenarna till 
brotrappa eller vägfyllnad; så länge ej ögon äro öppna och med-
el finnas till hands att skydda ättehögarne, som skottas undan för 
plogfåran; så länge hos vederbörande ej en aning finnes om värdet 
hos de fula gubbar, som från altarskåpen i bästa fall kastas undan på 
tornvinden.51

Av Vitterhetsakademien, som endast hade en riksantikvarie, en intendent 
och några amanuenser, och dessutom en mångfaldig verksamhet att ta hand 
om, kunde man inte begära underverk. Dess ämbetsmän kunde omöjligen 
ingripa på fornminnesskyddets alla områden. Många krafter behövdes för 
att fornminnena bevarades ”och dessa krafter måste förena sig, ty den en-
skilda förmår i de flesta fall föga eller intet öfver den motståndskraft som 
ligger i ett folks likgiltighet”. I likhet med Hildebrand underströk Fors-
sell att föreningarna inte skulle begränsa sina uppgifter till att ta vara på 
de minnen som kungliga förordningar ”tagit till sitt hägn och en kung-
lig akademie gjort till sin specialitet”. Framför dem låg ett mycket större 
arbetsfält. Samlandet av dialekter, sägner, vidskepelse och folktro hörde 
dit. Dessutom fanns det massor av upplysningar att hämta om den lokala 
historien i städernas, länens och häradernas arkiv och hos enskilde sam-
lare.52 Forssell tillfogade till sin uppräkning av fornminnesföreningarnas 
verksamhetsområden och till den stora betydelse, som han tillskrivit dem, 
följande kommentar: 

Vi vänta oss här af en och annan ett misströstande tvifvelsmål, och 
våra förhoppningar skola kanske kallas öfverspända af dem, som 
icke vilja bygga på någon annan verksamhet än den, som öfvas å 
dragande kall och embetets vägnar.53

51 Ibid., s. 402.

52 Ibid.

53 Ibid., s. 403.
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Avslutning
Den position som både Forssell och Hildebrand intog är av stor museipoli-
tisk betydelse eftersom den markerade att det statliga och civilsamhälleliga 
historiebevarandet kunde samexistera. Den grundläggande principen var 
att skilja mellan det statliga och det regionala ansvaret och att reservera det 
vetenskapligt grundade historiebevarandet åt staten. Fornminnesfören-
ingarna, det medborgerligt grundade historiebevarandet, skulle verksamt 
kunna bidra till att ta till vara och vårda den stora mängd fornminnen som 
av såväl legala som resursmässiga skäl låg utom räckhåll för de statliga äm-
betsmännen. Legitimiteten för forminnesföreningarnas regionala ansvar 
vilade på att man att man å ena sidan skulle befästa den regionala särarten 
och fästa den regionala identiteten i ”minnenas och folkegendomlighetens 
fasta jordmån”. Å andra sidan skulle föreningarna fostra folket till aktning 
för och aktsamhet om historiens lämningar. Genom att särskilja det stat-
liga vetenskapligt motiverade riksansvaret för historien från föreningarnas 
folkfostrande regionala ansvar såg man en möjlighet till harmonisering. 

Torkel Molin påpekar i sin studie av Götiska förbundet att dess över-
tagande av Vitterhetsakademin syftade till att göra om den från veten-
skapssyftande inrättning (under ledning av upplysningshistorikern Jonas 
Hallenberg) till ett centralt instrument för nationsbildning och storsvensk 
patriotisk väckelse. Det är anmärkningsvärt att Hildebrand, som var med-
lem av Götiska förbundet, sekunderad av Hans Forssell, ville avstå dess 
nationellt identitetspolitiska uppgifter åt fornminnesföreningarna i ut-
byte mot ett monopol för den vetenskapligt syftande riksorganisationens 
uppgifter. Här framträder en bestående ovilja från akademins sida att axla 
Götiska förbundets program, något som lämnade utrymme åt de fria forn-
forskarna att utmana riksantikvarien, Vitterhetsakademin och Statens his-
toriska museum, inte bara regionalt, utan även på riksnivå.  

I det följande kapitlet skall jag visa hur förhoppningarna om en fredlig 
samexistens mellan staten och föreningarna grusades och hur konflikterna 
mellan företrädarna för den fria fornforskningen och den statliga kulmine-
rade med den så kallade bronsfejden i början på 1870-talet. Senare skall jag 
komma in på hur den tänkta bodelningen mellan folkfostrande och veten-
skapliga motiv för historiebevarande och bodelningen mellan det statliga 
riksansvaret och det enskilda regionala ansvaret havererade − främst genom 
Artur Hazelius försorg. Jag skall också åskådliggöra hur man efter Hazelius 
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död, i frågan om relationen mellan Nordiska museets två delar, Skansen 
och det "egentliga" museet, skulle försöka återinföra en organisatorisk åt-
skillnad mellan de fosterländskt väckande och vetenskapliga syftena med 
historiebevarandet. 
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Den officiella och den privata 
fornforskningen

890

I december 1869 skrev Gabriel Djurklou följande rader i ett brev till Hans 
Forssell:   

Nå nu skall Stockholm ha sig en allmän Svensk Fornminnesfören-
ing. Detta förslag är icke illa. Jag har rafsat på en sådan sak i många 
år, men min ställning till Akademien har gjort mig tveksam. Nu var 
jag fast besluten att med hjälp af några vänner sätta upp en tidskrift, 
till hvilken bidrag från flera håll lemnats, men nu är jag ifrån det 
bekymret sedan Stockholmarne tagit äfven den saken om hand. Får 
nu se om det för denna nya förening går bättre än för de gamla. Det 
vill synas, som om dess afsigt vore att försöka föra de antiqvariska 
provinsföreningarna tillsammans. Måtte det lyckas dem bättre än 
föregående försök.1  

Sommaren år 1869 samlades konstnärer, ämbetsmän, militärer, publicister, 
lokala industrialister och grosshandlare på Skandinaviska konstnärs- och 
ritaremötet i Göteborg. Den nationella konstens natur var en av de frågor 
som mötesdeltagarna diskuterade. Vad menades med nationell konst? Var 

1 KB. Hans Forssells samling. Brev från G. Djurklou till H. Forssell 7/12 1869. 
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det motiven som gjorde konsten nationell? Eller vad det dess ”anda”?2 Man 
diskuterade också om det fanns en nationellt särpräglad byggnadskonst. I 
anslutning till denna diskussionspunkt beslutade mötet att anta en resolu-
tion, i vilken mötet uttryckte sin önskan om att man i Sverige skulle bilda 
en förening för utforskandet, bevarandet och offentliggörandet av forntida 
minnesmärken. 

I november samma år samlades i Stockholm en skara om nio her-
rar. De konstituerade sig som en provisorisk styrelse för en ny förening, 
Svenska Fornminnesföreningen. Närvarande vid detta möte var konstnä-
ren och fornforskaren Nils Månsson Mandelgren, konstnärerna Mårten 
Winge, Johan Zacharias Blackstadius, August Malmström, Johan Edvard 
Ericson, konstnären och fornforskaren Olof Hermelin, publicisten August 
Sohlman, lantmätaren, författaren och samlaren Per Emanuel Bergstrand 
samt Gunnar Olof Hyltén-Cavallius, som året innan hade kommit ut med 
andra delen av sin studie Wärend och wirdarne: Ett försök i svensk ethnologi3 
Många av dem hade funnits med i Konstnärsgillet på 1840-talet och var nu 
etablerade konstnärer och medlemmar av Konstakademien. Dessutom var 
flertalet erfarna föreningsbildare. Hit hörde Sohlman, en av förgrundsfi-
gurerna i Skarpskytterörelsen, Mandelgren, som bildat Slöjdföreningen, 
och Hyltén-Cavallius. Enligt det första protokollet (som skrevs av nysta-
varen Bergstrand) hade man sammanstrålat för att ”diskutera frågan om 
bildandet av en almän centralförening för upspårandet och bevarandet av 
de traditionela och materiela kultur-minnesmärken, hvilka ännu i vårt land 
kunna finnas kvar med fara at under inflytande av vår tids nya kultur-för-
hållanden inom kortare tid förstöras och försvinna”.4 Vidare formulerade 
man stadgarna för föreningen. Enligt dessa hade föreningen sitt centrum 
i Stockholm och ändamålet att ”upspåra, undersöka och bevara vårt lands 
kultur-historiska, etnologiska och konst-historiska fornminnen”. Vidare 
skulle föreningen i mån av sina tillgångar ”arbeta för undersökning av de 
särskilda provinserna i vårt land i etnologiskt och kultur-historiskt avseen-

2 Grandien (1987), 176f. 

3 Uppgifterna är hämtade från Birger Nerman, Svenska fornminnesföreningen: En skildring av 
de första åren (1970), s. 9ff. Gunnar Olof Hyltén-Cavallius, Wärend och wirdarne: Ett försök 
i svensk ethnologi (1868). 

4 Protokollet citerat från Nerman (1970), s. 13.
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de samt til sina ledamöter meddela resultaterna av sin verksamhet i årligen 
utkommande trykta berättelser.”5  

Den resolution som antagits på mötet i Göteborg satte som den till-
tänkta föreningens viktigaste mål att främja intresset för den nordiska med-
eltiden. Framför allt ville man åstadkomma ett intresse för medeltiden hos 
bildkonstens utövare. Ett annat mål var att reformera konstutbildningen 
och göra den mera nationellt orienterad i förmedlingen av estetiska ideal.6 
Mot denna bakgrund är dominansen av bildkonstnärer bland herrarna som 
samlades i Stockholm för att bilda en förening inte förvånande. Samtliga 
av dem favoriserade de fornnordiska motiven.7 Redan vid den provisoriskt 
bildade styrelsens andra möte hade två fornminnesföreningsbildare in-
funnit sig, anmälda genom Mandelgren. Det var Carl Fredrik Winberg, 
som fanns bland initiativtagarna till Gestriklands fornminnesförening, och 
Gustaf Volmar Sylvander, som bildat Kalmar läns fornminnesförening. I 
slutet av november anmälde Mandelgren ytterligare två nya medlemmar: 
historikern, folklivsskildraren och författaren Gustaf Henrik Mellin samt 
Gustaf Henrik Brusewitz, konstnär, fornforskare och intendent för den 
historiska avdelningen i Göteborgs museum.8 Antalet fornforskare i fören-
ingen växte med andra ord snabbt. 

 Medeltidens minnen 
Officiellt bildades föreningen på ett möte i slutet av november 1869. Till 
detta möte hade man kallat en lång rad stiftande medlemmar. Bland del-
tagarna sågs Gunnar Wennerberg, Axel Key, Richard Dybeck, Christoffer 
Eichhorn, Artur Hazelius, Fredrik Sander, Harald Wieselgren och flera 
andra.9 För dessa presenterade August Sohlman föreningens uppkomst och 
målsättningar i ett föredrag. Det trycktes senare i den liberala tidskriften 

5 Stadgarna citerade från Nerman (1970), s. 14 och s. 15.

6 Grandien (1987), s. 176f.

7 Se Anders Nodin, Att måla upp en historia: Svenskt historiemåleri under 1800-talets andra 
hälft (1997).

8 Nerman (1870), s. 16f.

9 Ibid., s. 17.
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Framtiden: Tidskrift för fosterländsk odling under rubriken ”Associationsidén 
inom den konst- och kulturhistoriska forskningen”.10 

Sohlman började med att berätta hur idén till en förening hade väckts 
då flera av deltagarna på det Skandinaviska konstnärs- och ritaremötet hade 
velat fästa uppmärksamheten på att det fanns många exempel på forntida 
byggnadskonst i Sverige ”hvilka i sina former och ornamenter förete mo-
difikationer af de allmänna vesterländska byggnadsstilarna”. Dessa modifi-
kationer kunde tyda på förekomsten av ett lokalt och nationellt inflytande. 
För att kunna dra några säkra slutsatser om det fanns en nationell bygg-
nadsstil krävdes forskning inom Sverige och jämförelser mellan grann-
länderna. Det var med målsättningen att etablera en sådan forskning som 
man hade tagit initiativ till bildandet av Svenska Fornminnesföreningen. 
”Intresset för fornforskningen har utan tvifvel på sista tiden utvecklat sig i 
vårt land på ett glädjande sätt; men sträfvandena på detta område behöfva 
en eggelse och sammanhållning och de böra bli mera omfattande”, anförde 
Sohlman.11 

Enligt Sohlman var läget följande: I flera landskap fanns det fornminnes-
föreningar. De uträttade ett förtjänstfullt arbete men saknade förbindelse 
med varandra. De saknade också de ekonomiska resurser och konstnärliga 
hjälpmedel som krävdes för efterforskningarnas publicering. Föreningarna 
hade dessutom först och främst vinnlagt sig om fornsakerna och fornmin-
nena och mindre intresserat sig för lämningar som hade ett konsthistoriskt 
värde. I Vitterhetsakademien fanns ett intresse för konstens minnesmärken, 
men akademien hade varken medel eller krafter. Svenska Fornskriftsällska-
pet hade på sitt håll gjort en mängd skriftliga fornminnesmärken kända 
och tillgängliga, men som källor till medeltidens liv och föreställningar 
var de skriftliga minnesmärkena inte tillräckliga. Konstnärerna, slutligen, 
fäste ingen större vikt vid medeltidens nordiska byggnadskonst. I stället för 
att undersöka dess möjliga värden ur konst- och kulturhistorisk synvinkel 
anställde målarna, skulptörerna och konsthistorikerna långväga resor för 
att studera antikens konst medan ”betydelsefulla konstminnesmärken här 

10 August Sohlman, ”Associationsidén inom den konst- och kulturhistoriska forskningen”, 
Framtiden 3, April (1870), s. 340-348.

11 Ibid., s. 340.
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hemma legat alldeles opåaktade och öfverlemnade åt godtycklig behand-
ling af okunnigheten och det vandaliska förstöringsbegäret.”12

En förändring krävdes. Det gällde att få till stånd ett samarbete mel-
lan forskare och konstnärer, att framställa en översikt över alla existerande 
konstminnesmärken, göra vetenskapliga undersökningar och att hindra 
konstminnesmärkenas vandalisering. För den nationella konsten var det 
ytterst betydelsefullt om man kunde identifiera en nationell byggnadsstil. 
Arkitekturens konstområde stod på ett unikt sätt öppet för ”folkandan”, 
där framträdde dess lagar ”renast och skarpast” och dessutom tjänade den 
praktiska behov, summerade Sohlman. Härefter övergick han till anföran-
dets huvudtema: Betydelsen av associationsbildningen inom den konst- 
och kulturhistoriska forskningen och samarbetet ”inom fornforskningen af 
en mängd krafter, fackmän och dilettanter, lärda och olärda.”13

Frankrike: en förebild
Enligt Sohlman hade man i Frankrike lyckats åstadkomma ett fungerande 
och effektivt samarbete mellan statliga och frivilliga organisationer – so-
ciétés libres – för efterforskandet av konstminnesmärkena. Sohlman lyfte 
särskilt fram Société francaise pour la conservation et la description de mo-
numents historiques, vars verksamhet, i likhet med den statliga på samma 
område, syftade till att inventera alla Frankrikes konstminnesmärken, att 
offentliggöra alla hittills outgivna källor till Frankrikes konsthistoria, av-
teckna och gravera alla viktigare byggnadskonstverk, meddela anvisning-
ar om hur ruiner, torn, kapell och katedraler skulle skyddas och bedriva 
forskning om musikens historia under medeltiden. Föreningens styrelse 
hade sitt säte i Caen och en organisation med lokala ombud, Inspecteurs 
divisionnaires och Inspecteurs de departement. Varje år anordnades ett 
möte öppet för alla medlemmar på en konsthistoriskt eller arkeologiskt in-
tressant plats. På mötena hölls föredrag och man förde diskussioner kring 
frågor som på förhand uppställts i ett offentligt program. Mötenas syfte 
var att ”vinna ett lifligare deltagande både från myndigheters och enskildas 
sida”.14 Föreningen utgav flera tidskrifter, beviljade medel för restaurering 

12 Ibid., s. 342.

13 Ibid. Cit. s. 343 och s. 344.

14 Ibid., s. 347.
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av minnesmärken och utdelade medaljer. Verksamheten finansierades ge-
nom medlemsavgifter och bidrag.

Sohlman vågade inte hoppas på att man i Sverige skulle lyckas åstad-
komma en organisering av konstminnesmärkenas utforskande och skydd 
som motsvarade den franska. Däremot hoppades han att associationsidéns 
tillämpning inom den konst- och kulturhistoriska forskningen skulle vinna 
uppslutning. 

Vi har i vår tid sett de märkligaste frukter af den fria associationen, 
och det är icke ensamt på det materiella området, som samverkan af 
många, äfven de minsta krafter, kan åvägabringa en förundransvärd 
styrka.15

Efter franskt mönster?
Svenska Fornminnesföreningens verksamhet organiserades på ett sätt som 
uppvisar flera likheter med det franska exemplet. Ordinarie ledamot av 
föreningen kunde var och en bli som kallades av styrelsen och erlade en 
årsavgift om fem riksdaler, hette det i stadgarna.16 Föreningens geografiska 
medelpunkt var Stockholm, där också styrelsen hade sitt säte. Styrelsen 
försökte tidigt få till stånd en tidskrift. Man försökte också skapa en frivil-
lig och civilsamhällelig fornminnesskyddsorganisation, bland annat genom 
att inrätta ombud för föreningen på så många platser som möjligt. Om-
budens uppgifter var omfattande. De skulle övervaka fornminnena inom 
sitt område. De skulle efterforska och sprida kännedom om dem, bidra 
till förebyggande verksamhet till fornminnenas skydd och anmäla fall av 
vandalisering till Svenska Fornminnesföreningen. De skulle värva med-
lemmar, insända förteckningar över nyvalda medlemmar, utdela styrelsens 
skrifter, redovisa årsavgifter, skriva årsberättelser och ta emot bidrag till 
föreningens tidskrift.17 

15 Ibid., s. 348.

16 Stadgarna citeras av Nerman (1970), s. 26. 

17 Beskrivningen bygger på uppgifter i Svenska Fornminnesföreningens styrelseprotokoll. 
ATA. Svenska Fornminensföreningens arkiv. Protokoll. Svenska Fornminnesföreningen 
1870-1872.  
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Enligt de stadgar som det stiftande mötet antog skulle Svenska Fornmin-
nesföreningen varje år arrangera ett sommarmöte för föreningens med-
lemmar och andra intresserade i någon annan del av landet, helst på en 
ort av konsthistoriskt eller arkeologiskt intresse. Tanken var att dessa som-
marmöten skulle innehålla både föredrag och förhandlingar. Före mötet 
skulle ett program med diskussionspunkter utarbetas i samarbete mellan 
styrelsen i Stockholm och ortens ombud för föreningen.18 

Fornminnesföreningens museum 
Bland de tidiga planerna fanns också ett museum för föreningen. Försla-
get väcktes officiellt av konstnären August Malmström på ett styrelsemöte. 
På mötet beslutade de församlade att tillsätta en kommitté bestående av 
Nils Månsson Mandelgren, Christoffer Eichhorn och Malmström. 19 I no-
vember 1871 lämnade kommittén ett förslag, ”Betänkande med förslag 
till Svenska Fornminnesföreningens Museum, afgifvet af dertill utsedde 
Komitterade”.20 Museet, tänkte man sig, skulle bilda ett centralmuseum 
och vara beläget i Stockholm. Samlingar skulle innehålla fornsaker av sten, 
ben, brons, järn och ädla metaller, vapen, bohagsting, medeltidsgillenas och 
skrånas tillhörigheter, slöjdredskap, musikinstrument, tidmätare och ur, 
mindre föremål med runinskrifter, ålderdomliga vävnader och broderier, 
”märkligare” delar av rumsinredningar, målningar och bilder och möbler, 
allmogens och äldre tiders klädedräkter, gamla brudsmycken, ”framståen-
de prof af gammal ler-faince-porslins och glas-tillverkning”, handskrifter, 
böcker och bokband med mera. Dessutom skulle museet innehålla avbild-
ningar, avgjutningar och ritningar av föremål som inte kunde införskaffas 
i original, tryckta verk och planscher för museets undervisning i olika äm-
nen samt vetenskapliga arbeten, att anlita när man ordnade samlingarna. 

18 Nerman (1970), s. 26.

19 ATA. Svenska Fornminnesföreningens arkiv. Protokoll. Svenska Fornminnesföreningen 
25/9 1871.

20 ATA. Svenska Fornminnesföreningens arkiv. Protokoll. Svenska Fornminnesföreningen 
11/11 1871. Handlingar rörande förslag till Svenska Fornminnesföreningens museum. 
”Betänkande med förslag till Svenska Fornminnesföreningens Museum, afgifvet af dertill 
utsedde Komitterade”. 
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Det är tydligt att planerna på ett museum för Svenska Fornminnesfören-
ingen (som aldrig realiserades) rymde förhoppningar om att kunna skapa 
en institutionell bas för föreningen. Genom museet skulle den få ”en ny 
borgen för sin fortvaro”, som det hette i kommitténs betänkande. På det 
planerade museet skulle utrymme ges för föreningens arkiv, boksamlingar 
och andra handlingar, kanske också en kostnadsfri sammanträdeslokal. 
Museiplanerna var således en viktig del av den verksamhet som Svenska 
Fornminnesföreningen planerade och initierade vid denna tid som ett led 
i föreningens konsolidering. Detta syfte bör ses som intimt sammanflätat 
med det huvudsyfte som angavs: att belysa arbetets historia och utveckling-
en av de olika slöjdgrenarna genom samlandet och ordnandet av föremål. 
Föreningen skulle svara för alla löpande kostnader och undervisningen i 
museet. Det framgår emellertid inte hur ledningen av museet skulle se ut, 
eller vilken roll föreningens styrelse skulle spela för denna. Inte heller sä-
ger kommittén mycket om varifrån pengarna skulle komma. 

Jag gissar, men belägg saknas, att det planerade museet skulle inne-
hålla Christian Hammers stora samling, som han just var i färd med att 
sälja. Hammer erbjöd staten att överta samlingarna för bildandet av ett 
konstindustriellt museum, ett erbjudande som avslogs i konselj. Christof-
fer Eichhorn var Hammers vapendragare och Eichhorn ingick i Svenska 
fornminnesföreningens museikommitté. Möjligheten att åstadkomma ett 
offentligt konstindustriellt museum var tidens stora museifråga. I dags- och 
veckopress inflöt åtskilliga artiklar om behovet av ett museum för konstin-
dustrin. Fritz von Dardel, Mandelgren och kretsen kring Slöjdföreningen 
engagerade sig livligt.21 

Från medeltidens byggnader till 
fornminnesförordningen

Det är varken som pådrivare av konstundervisningen vid Akademien för 
de fria konsterna, eller som ett sällskap med särskilda omsorger om med-
eltidens konst och arkitektur, som Svenska Fornminnesföreningen har ta-
git plats i forskningen om 1800-talets historie- och museipolitik. Det är 
i stället den roll som föreningen kom att spela för tillkomsten av en ny 

21 Se Gunilla Frick, Svenska slöjdföreningen och konstindustrin före 1905 (1978), s. 20ff.
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fornminnesförordning 1873 som blivit uppmärksammad. Den nya förord-
ningen innebar att fornföremål av brons undandrogs hembudsplikten. De 
meningsutbyten som föregick den har kallats bronsfejden. 

Mot bakgrund av föreningens engagemang för en förnyad lagstiftning 
har den i historieskrivningen kommit att betraktas som en proteströrelse, 
en oppositionell frivillig sammanslutning. Föreningens tillkomst har tol-
kats som ett utspel direkt riktat mot Vitterhetsakademien, riksantikvarien 
Bror Emil Hildebrand och dennes bundsförvanter. Den mest grundliga 
undersökning som står till buds om man vill informera sig om förening-
ens tidiga historia är Birger Nermans bok Svenska fornminnesföreningen: 
En skildring av de första åren till Svenska Fornminnesföreningens 100-års- 
jubileum.22 Nermans framställning, som är mycket detaljrik, ger bilden av 
en tillkomsttid som präglades av ”de mångsidiga intressenas, de stora pla-
nernas, de livliga debatternas tid, då diskussionerna främst rörde sig om 
organisatoriska frågor, ofta i skarp opposition mot de fornvårdande statliga 
myndigheterna.”23 

Föreningen har under senare år behandlats som oppositionssamman-
slutning bland andra av Lars Sellberg, Kerstin Arcadius, Richard Petters-
son, Olof Ljungström, Jonas Grundberg och Evert Baudau.24 Flera av dem 
har utgått från kravet på en förändring av fornminnesförordningen i sin 
karaktäristik av föreningens målsättningar och menar att bronsfejden ut-
kristalliserade centrala konfliktlinjer i 1870-talets historie- och museipo-
litik. Sellberg framhåller i sin studie om Gabriel Djurklou, Av kärlek till 
fosterland och folk: Gabriel Djurklou och dialektforskningen att motsättning-
arna stod mellan amatörer och professionella, mellan dilettantism och ve-
tenskap, mellan privat-provinsiellt och officiellt-statligt.25 Kerstin Arcadius 
gör en liknande tolkning i avhandlingen Museum på svenska. Enligt Arca-
dius fungerade bronsfejden som katalysator för flera motstridiga intressen: 
enskilt mot statligt, landsort mot huvudstad, allmänhetens tillgång mot 
forskarnas samt universitetens forskning mot myndighetens. Kraven på en 
förändring av lagstiftningen var i första hand en strid om positioner på det 

22 Nerman (1970). 

23 Ibid. ”Förord”.

24 Sellberg (1993); Arcadius (1997); Pettersson (2001); Ljungström (2004); Grundberg 
(1999); Evert Baudou, Gustaf Hallström: Arkeolog i världskrigens epok (1997).

25 Sellberg (1993), s. 238ff.
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vetenskapliga fältet, en strid som komplicerades av att föremålen betrakta-
des som vetenskapens förutsättning, understryker hon.26 Olof Ljungström 
påpekar i avhandlingen Oscariansk antropologi att bronsfyndsfrågan aktuali-
serade en motsättning mellan formeringen av en ”storstadsvetenskap” och 
provinsiella antikvariska intressen. 27 

Jag vill påstå att uppmärksamheten på bronsfejden i den tidigare forsk-
ningen har skymt andra möjliga bilder av Svenska Fornminnesföreningen. 
Här är inte platsen att skriva föreningens till stor del ännu outforskade 
historia, däremot finns det mycket som talar för att bilden av två homo-
gena men rivaliserande konstellationer är starkt förenklad. Snarare speglar 
bildandet av föreningen, engagemanget i bronsfrågan och diskussionerna 
på föreningens sommarmöten både osäkerhet och åsiktssplittring kring 
centrala frågor, hembudsplikten inbegripen. Frågorna om vem som hade 
ansvaret för fornminnena, hur skyddet skulle organiseras, hur forskningen 
skulle regleras, vad historiebevarandet syftade till, hur gränserna skulle dras 
mellan det privata och det offentliga, kom inte till någon lösning. Svenska 
Fornminnesföreningen samlade aktörer med olikartade syften. Innehål-
let i den fria och frivilliga fornforskningen respektive den officiella (som 
den kallades) gavs olika mening, liksom relationen mellan dem. Svenska 
Fornminnesföreningen företrädde inte något enhetligt historie- och mu-
seipolitiskt program, lika lite som Vitterhetsakademien och riksantikvarien 
gjorde det.  

Sohlmans reservationer 
Sohlman framhöll vid det konstituerande mötet i november 1869 att as-
sociationsbildningen skulle ses som ett komplement till den statligt orga-
niserade fornminnesvården. Det skedde huvudsakligen indirekt genom att 
förhållandena i Frankrike framhölls som föredömliga. I strävandena att nå 
djupare kunskaper om medeltidens konstminnesmärken – det avgränsade 
område inom vilket Sohlman föreställde sig att föreningen i första hand 
skulle verka – tvekade Sohlman inte att framhålla att initiativet till bildan-
det av en förening för detta ändamål skulle mottas med varm hand av ”den 
officiella myndigheten”, det vill säga Vitterhetsakademien. Som exempel 

26 Arcadius (1997), s. 79.

27 Ljungström (2004), s. 115.
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på hur man tidigare samarbetat över gränserna mellan den statliga och den 
enskilda organisationen nämnde han Svenska Fornskriftsällskapet: ”Under 
de 26 år sällskapet funnits till har det högst betydligt bidragit till att sprida 
ljus öfver vår medeltid, dess språk, tankeyttringar och förhållanden, utan 
att derigenom på ringaste sätt göra intrång på andra, mera officiella sam-
funds verksamhet.”28  

Om det är riktigt att Svenska Fornminnesföreningen stiftades i oppo-
sition mot Vitterhetsakademien och riksantikvarien, hur kom det sig då 
att Sohlman underströk föreningens kompletterande roll i förhållande till 
andra aktörer och verksamheter? Varför poängterade han att den statligt 
och privat finansierade och initierade fornforskningen strävade mot ett 
gemensamt mål? Varför framhöll Sohlman att föreningens område var 
medeltidens konst och arkitektur när en sådan gränsdragning inte ägde 
motsvarighet i stadgarna? 

Man kan tänka sig flera svar. Ett är att Sohlman bara talade för sig själv, 
det vill säga att han uttryckte vad han själv uppfattade som Svenska Forn-
minnesföreningens viktigaste verksamhet och mål. Möjligen talade han för 
flera, kanske för en gruppering. Hur som helst kan vi inte med säkerhet 
säga att han talade för alla. En annan tänkbar tolkning är att han önskade 
att tona ned betydelsen av en synbar oppositionsställning för att på så sätt 
undvika en öppen, och för föreningen tänkbart skadlig, konfrontation. 
Sohlman kan också ha försökt att undvika att föreningen i allt för stor ut-
sträckning identifierades med den fria fornforskningens välkända rebeller. 
Två av dem fanns med bland föreningens initiativtagare, Mandelgren och 
Hyltén-Cavallius. Ytterligare en fanns med bland de stiftande medlem-
marna, Richard Dybeck. Det var med andra ord möjligt att Sohlman ville 
undvika att den samlade skaran av stiftare och potentiella medlemmar upp-
fattade föreningen som en missnöjesyttring och en motståndsrörelse. Brev 
från Mandelgren till Hyltén-Cavallius bekräftar att Sohlman inte var villig 
att ställa sig på rebellernas sida, något som naturligtvis framkallade deras 
missnöje.29 

Om man tar föreningens museiplaner med i beräkningen tycks det inte 
heller möjligt att identifiera föreningen och Vitterhetsakademien som stå-

28 Sohlman (1870), s. 341.

29 KB. Gunnar Olof Hyltén Cavallius samling. Brev från N. M. Mandelgren till O. H. Hyl-
tén-Cavallius 26/2 och 31/3 1870.
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ende på var sin sida av motsatsparet landsort − huvudstad. Förslaget till ett 
museum för föreningen var ju ett förslag om ett centralt placerat konstin-
dustrimuseum som, till skillnad från provinsmuseerna, hade ett rikstäckan-
de uppdrag. Över huvud strävade Svenska Fornminnesföreningen efter att 
bli en samlingsplats för den fria och frivilliga fornforskningen, ett civilsam-
hälleligt organisatoriskt alternativ till det befintliga statliga. Ambitionen 
var  att föreningen skulle verka på riksnivå. 

Någon bestämd gräns mellan Vitterhetsakademien å ena sidan och 
Svenska Fornminnesföreningen å den andra existerade inte, tvärtom kor-
sades den av bland andra Oscar Montelius, som var amanuens vid akade-
mien och ledamot av föreningen. Den korsades också av konstnären och 
arkeologen Olof Hermelin. Hermelin valdes som korresponderande leda-
mot av Vitterhetsakademien år 1872 och hyste för övrigt liten förståelse för 
det utbredda missnöjet med den rådande fornminnespolitiska ordningen.30 
Vitterhetsakademien var inte heller en sammansvetsad motståndare. Dy-
beck, för att nämna ett exempel, hade en inflytelserik beskyddare i his-
torikern F. F. Carlsson, en av Vitterhetsakademiens medlemmar, medan 
han däremot befann sig på permanent kollisionskurs med riksantikvarien.31 
1873 invaldes Djurklou som arbetande ledamot i akademien. I den före-
gående röstningen hade Djurklou fått fem röster – mot fyra för den andra 
huvudkandidaten, Hans Hildebrand. Riksantikvarien, vars kandidat förstås 
var sonen, förmodade en komplott inom Vitterhetsakademien till Djur-
klous fromma, men det är inte poängen här. Den är i stället att visa att 
föreställningen om att föreningen stod i skarp oppositionsställning till Vit-
terhetsakademien är överdriven.32     

Samtidigt som det finns anledning att nyansera föreställningen om 
Svenska Fornminnesföreningen som motståndsrörelse är det knappast 
tillfälligheter som format den dominerande bilden. Varken riksantikvarien 
eller hans son, Hans Hildebrand, som var nybliven amanuens vid akade-
mien och hade etablerat sig som arkeolog, eller någon annan av Vitter-
hetsakademiens ledamöter fanns med bland de tidigaste medlemmarna. Så 
småningom blev riksantikvarien, efter en häftig debatt i styrelsen, heders-

30 Maj Odelberg, Med portfölj och ritstift. Olof Hermelin − En fornforskningens tjänare (1993), s. 
30ff.

31 Mangård (1937), kap. 2-5.

32 Insulander (1969), s. 100.
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ledamot, men det var först senare.33 I en förening som kallades Svenska 
Fornminnesföreningen talar denna frånvaro sitt tydliga språk. Bror Emil 
Hildebrand fattade genast hela initiativet som en protestorganisation, sam-
lad av Mandelgren, hans antagonist sedan decennier.34 Hyltén-Cavallius 
å sin sida såg med förtjusning på Hildebrands misstankar. I januari 1870 
skrev Hyltén-Cavallius följande illustrativa rader till Mandelgren:  

Underrättelserna om vår förening intressera mig lifvligt. Att Her-
rarne i Akademien med oro se sig isolerade, d.v.s. rubbade i sin do-
minerande ställning, finner jag högst naturligt. Ty hvad som hänt är 
mer än en opinionsyttring, det är en revolution […] Men saken är en 
national-sak, och ingen af oss lärer finna sig deri att den görs till en 
lotteri-affär eller brukas för rent personliga syften. Vilja de ledande 
viljorna i Akademien i allt blott tänka på sig sjelfva, medan de såsom 
skylt föra på tungan ett fosterländskt intresse, utan att för detta ens 
offra sina personliga antipathier, så blir det på tiden för hvarje he-
derlig man att kämpa deremot, i det ögonblick vi förenar oss mot 
detta oväsen, så blir Akademien blott skuggan av en skugga.35   

En revolution? Hyltén-Cavallius, som ibland besökte huvudstaden men of-
tast befann sig långt från intrigernas centrum på sin gård i Småland, agera-
de flitigt bakom kulisserna för att revolutionen skulle få så många anhäng-
are som möjligt. Han bistod Mandelgren med strategiska råd i allehanda 
ämnen. Liknande brev utväxlades mellan Hyltén-Cavallius och Djurklou. 
Alla tre var lika engagerade i frågan om de lämpligaste sätten att förvandla 
akademien till ”skuggan av en skugga”.36

33 Håkan Nordmark, ”Historien i det nya riket: Ett och ett annat om historieforskning och 
fornsakernas handhavande i attentatens och jubelfesternas tidevarv”, Att komma till tals: 
Nedslag i den nordiska historiens vardagslunk och konflikter, ed. Peter Danielsson et al. (1999), 
s. 204. Nordmarks artikel är förövrigt intressant som historiografisk reflektion över bland 
andra Birger Nermans perspektiv på föreningens historia.

34 Åke Stavenow, Nils Månsson Mandelgren (1972), s. 114ff; Bengt Jacobsson, Nils Månsson 
Mandelgren: En resande konstnär i 1800-talets Sverige (1983), s. 24f.

35 LUB. Nils Månsson Mandelgrens samling. Brev från G. O. Hyltén-Cavallius till N. M. 
Mandelgren 12/1 1870.

36 KB. Gunnar Olof Hyltén-Cavallius samling. Brev från G. Djurklou till G. O. Hyltén-
Cavallius 3/6, 11/8 och 11/2 1872.
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Sommarmötet i Växjö 
I breven som skickades mellan Mandelgren, Hyltén-Cavallius och Djur-
klou kan man tidigt utläsa en samstämmighet kring uppfattningen att 
Svenska Fornminnesföreningens viktigaste uppgift var att få till stånd en 
förändring av 1867 års fornminnesförordning. När föreningens första ord-
förande, Gunnar Wennerberg, utsågs till ecklesiastikminister steg förvänt-
ningarna på att man faktiskt skulle lyckas. 

Det fanns en person som framför andra var förknippad med kravet på 
att hembudsplikten för föremål av brons skulle upphöra. Det var fornfors-
karen och zoologen Sven Nilsson. Hans engagemang i frågan hade decen-
nier på nacken. Inte oväntat såg han med bildandet av Svenska Fornmin-
nesföreningen nya möjligheter att vinna uppslutning kring sitt gamla krav 
på en förändring av fornminnesförordningen. Trots den betydelse som 
kravet på en ny fornminnesförordning kom att få i föreningen (och kan-
ske i synnerhet i historieskrivningen om föreningen) finns det indikationer 
som pekar på att flera medlemmar varken hade väntat sig att Nilsson och 
hans meningsfränder skulle lyfta fram den på föreningens dagordning eller 
ställde sig odelat positiva till att så skedde.37 

I juni 1870 anordnades Svenska Fornminnesföreningens första som-
marmöte i Växjö. Bland mycket annat på programmet stod mötesför-
handlingar. ”På hvad sätt kan och bör förhållandet mellan fornsamlingar 
i landsorterna och statens historiska museum lagligen ordnas?” var en av 
de många frågor som diskuterades.38 Fredrik Blomstrand var den första 
som tog till orda. Han framhöll att 1867 års fornminnesförordning bor-
de upphöra eftersom den hindrade bildandet av framstående samlingar i 
landsorten. Mandelgren delade hans uppfattning och underströk att för-
ordningen verkade hindrande på den fria fornforskningen och bildandet 
av enskilda samlingar. Montelius invände mot Mandelgren att statens rätt 
till fornsaker begränsade sig till dem av guld, silver och brons och att det 
runt om i landet fanns betydande samlingar av fornsaker vars tillkomst sta-
ten inte hade hindrat. Mandelgren replikerade att det inte var ovanligt att 
Statens historiska museum gjorde sin rätt gällande gentemot mindre mu-

37 KB. Gunnar Olof Hyltén-Cavallius samling. Brev från P. E. Bergstrand till G. O. Hyltén-
Cavallius 21/5 och 27/5 1870.

38 ”Svenska Fornminnesföreningens årsmöte i Vexjö 1-3 juni 1870”, Svenska Fornminnesför-
eningens tidskrift, bd 1(1871-1872). Diskussionen återges på s. 9-10. Cit. s. 7.
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seers. Sohlman, Olof Hermelin och (pastor) Ljungström yrkade på att en 
utredning skulle tillsättas som klargjorde gränserna mellan statens och de 
enskilda samlarnas rätt. Wolmar Sylvander förklarade som sin uppfattning 
att alla slags monopol skulle avskaffas: ”alla fornfynd borde betraktas som 
en handelsvara, till hvilken förste upptäckaren hade full eganderätt. Deri-
genom skulle fornforskningen vinna, på grund af all fri täflans nytta; och 
särskildt bidroge detta förhållande till uppkomsten av enskilda samlingar 
som vore så nödvändiga.” Montelius, som annars delade uppfattningen att 
en förändring av fornminneslagstiftningen var nödvändig, invände mot 
Sylvander och påpekade att upphittaren av ett fornfynd absolut inte kunde 
betraktas som fyndets ägare. Det upphittade föremålet var, förklarade han, 
en offentlig egendom. 

Efter dessa inlägg läste Hyltén-Cavallius upp en skrivelse från Sven 
Nilsson, som var förhindrad att delta på mötet. I skrivelsen ryktade Nils-
son sin gamla käpphäst: fornminnesförordningen skulle förändras så att 
hembudsplikten gällde föremål av guld och silver, men inte föremål av 
brons. Hyltén-Cavallius anmärkte att man betraktade de ”offentliga lands-
ortssamlingarna såsom enskild egendom”, när de i själva verket tillhörde 
staten. Statens samlingar omfattade, menade Hyltén-Cavallius, alla offent-
liga fornsaksmuseer. Dessa borde äga företrädesrätt gentemot de enskilda 
samlarna. Sohlman tog fasta på förhållandet att staten mycket sällan häv-
dade sin rätt gentemot privata och andra samlingar. Han ansåg för sin del 
att lagstiftningen borde ändras så att den motsvarade den ordning som fak-
tiskt gällde. Efter diskussionen summerades mötets mening som att man 
skulle uttala en önskan om en förändring av lagstiftningen som innebar att 
landskapsmuseer och enskilda samlingar av fornsaker kunde bildas. Den 
föregående diskussionen hade emellertid pekat i flera riktningar. Inläggen 
på mötet ger en tydlig inblick i hur olika de närvarande såg på frågans lös-
ning. De ger också en inblick i osäkerheten om innebörderna av ”offentlig” 
och ”statlig”.39 

Kanske ansåg Sven Nilsson att han inte lyckats vinna gehör för sina 
krav på fornminnesföreningens möte. När han blev vald till föreningens 
hedersledamot 1870 tycks han ha sett det som ett nytt tillfälle att framföra 
sina krav. I ett brev ställt till föreningens sekreterare tackade Nilsson för 
den ”utmärkta heder” som utnämningen till hedersledamot innebar och 

39 Ibid. Cit. från s. 7-10.
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gick sedan in på en lång och utförlig motivering till varför hembudsplikten 
av brons måste upphöra och vilka konsekvenser som den gällande lagen 
hade för den arkeologiska vetenskapens utveckling. Brevet avslutades med 
en uppmaning om att Svenska Fornminnesföreningen skulle verka för att 
hembudsplikten för bronsföremål upphörde.40 

Uppmaningen hörsammades. Föreningens styrelse skickade en skrivelse 
till Kungl. Maj:t.41 I denna yrkade man på en förändring av hembudplikten. 
Den skulle endast gälla föremål i silver och guld, inte brons. Förslaget gick 
med andra ord på Nilssons linje. En tid senare drog man tillbaka skrivelsen. 
Styrelsen hade beslutat att frågan skulle diskuteras mera grundligt på för-
eningens nästkommande sommarmöte. 42 Mötet gick av stapeln i Örebro 
på försommaren 1871. Vilka som var de bakomliggande skälen till manö-
vern är oklart. En gissning är att styrelsemedlemmarna hade olika uppfatt-
ningar om hur radikala krav man skulle ställa. I skrivelsen till Kungl. Maj:t 
ställdes den retoriska frågan om inte en mera utsträckt frihet för samlande 
och bevarande av fornminnen kunde ge fruktbara resultat. I Danmark, på-
pekade man, fanns ingen lagstiftning motsvarande den svenska. Trots detta 
var det arkeologiska museet i Köpenhamn världsberömt. Men, tillade man, 
föreningen hade ”icke för afsigt att i detta hänseende nu framställa någon 
anhållan.”43 

Fornminnesförordningens förändring
Inför mötet i Örebro hade man fastställt en rad diskussionsfrågor. Flera 
av dem berörde den frivilliga fornforskningens och det frivilliga fornmin-
nesskyddets innehåll, avgränsning och organisering. Hur skulle samarbetet 
mellan Svenska Fornminnesföreningen och de lokala fornminnesförening-
arna ordnas? På vilka sätt kunde allmänhetens intresse för fornforskningen 

40 Sven Nilsson, ”Bref till sekreteraren i Svenska Fornminnesföreningen”, Svenska Fornmin-
nesföreningens tidskrift bd 1 (1871-1872), s. 69-82. 

41 RA. Justitiedepartementet. Konseljakt nr 1, 18/1 1873. Skrivelse från Svenska Fornmin-
nesföreningen till Kungl. Maj:t 30/4 1871.

42 ATA. Svenska Fornminnesföreningens arkiv. Protokoll. Svenska Fornminnesföreningen  
23/1, 6/2, 28/2 och 30/3 1871. 

43 RA. Justitiedepartementet. Konseljakt nr 1, 18/1 1873. Skrivelse från Svenska Fornmin-
nesföreningen till Kungl. Maj:t 30/4 1871, blad 11.
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stimuleras? Vilka åtgärder kunde föreningen vidta för att bidra till att all-
mänheten fick kännedom om fornfynd? Hur skulle man kunna hindra för-
skingringen av kyrkornas många och värdefulla antikviteter och hur kunde 
man bidra till bevarandet av byggnadsminnen och historiska monument?44 
Den brännbara frågan om en förändring av fornminnesförordningen fick i 
programmet följande formulering:

Har K. M:ts förordning om forntida minnesmärkens fredande och 
bevarande af den 29 november 1867 kraftigare än äldre lagstadgan-
den främjat det åsyftande ändamålet; och har ej erfarenheten redan 
ådagalagt, att några ändringar i de föreskrifter och bestämmelser 
som afse våra fornlemningars skydd, kunna vara af behofvet påkal-
lade?45  

Diskussionen inleddes av Djurklou. Han höll ett långt och väl förberett 
anförande. Föredraget, upplyste han, syftade till att granska vilka lagens 
konsekvenser var för den ”officiella myndighetens” egen verksamhet.46 Av 
denna granskning drog han följande slutsatser:

1) 1867 års förordning var verkningslös om man ville åstadkomma ett verk-
ligt skydd av fornminnena. Det bekräftades av att Vitterhetsakademien ofta 
såg mellan fingrarna och ytterst sällan ingrep, trots det lagliga stödet. Den 
makt som förordningen i teorin gav åt Vitterhetsakademien var i praktiken 
kringskuren. Skälen var flera. Byggnads- eller odlingsföretag, som på olika 
sätt innebar att man flyttade eller helt enkelt förstörde minnesmärken, re-
sulterade sällan i några anmälningar till Vitterhetsakademien. I stället var 
laglösheten på denna punkt synnerligen utbredd, inte minst som lusten att 
leta skatter, allmän nyfikenhet och okynnighet hörde till bilden. När lag-
lydiga medborgare undantagsvis hörde av sig till akademien för att pröva 
ett ärende var avslagen ytterst sällsynta. I själva verket var möjligheten att 
avslå en sådan begäran mycket begränsad. En jordägare som fick avslag 
skulle helt säkert yrka på en ersättning för inkomstbortfall och begära ex-
propriation av marken. Då man knappast kunde neka någon en rimlig er-

44 ”Svenska Fornminnesföreningens andra årsmöte i Örebro den 19-21 juni 1871”, Svenska 
Fornminnesföreningens tidskrift, bd 1 (1871-1872), s. 97-136 och s. 193-237.

45 Ibid., s. 106. Diskussionen om fornminnesförordningen återfinns på s. 106-128.

46 Ibid., s. 108.
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sättning var risken stor att ett prejudikat skapades, ett ”sådant prejudikat 
skall förvärfsbegäret nog veta att vända sig till godo”, framhöll Djurklou.47 
Antingen förstördes minnesmärkena olagligt eller helt lagligt, förstörda 
blev de hur som helst. Vitterhetsakademien föreföll inte särskilt benägen 
att låta lagen gälla i sin stränghet. Man hade inte med lagens kraft försökt 
förhindra enskilda samlare att ta tillvara eller köpa fornfynd eller föremål 
som ursprungligen funnits i kyrkor. I den uppgörelse som Vitterhetsaka-
demien gjort med fornminnesföreningarna hade akademien gjort medgi-
vanden som egentligen stod emot lagen. Dessa förhållanden framkallade 
i sin tur en föreställning om att akademien efter eget gottfinnande kunde 
upphäva förordningen. 

2) Förordningen var otidsenlig. Den lade hinder i vägen för den fria forn-
forskningen och de fria fornforskarna men medgav privilegier åt Vitter-
hetsakademien och riksantikvarien. Dess formuleringar blev begripliga 
bara om man såg till den historiska bakgrunden. I Sverige hade den anti-
kvariska forskningen från sin omedelbara början framträtt som en stats-
angelägenhet, manifesterad i tillsättningen av en riksantikvarie 1613 (sic!) 
och inrättandet av ett ämbetsverk 1666. Då Vitterhetsakademien tillkom 
på 1700-talet ärvde denna från sin föregångare Antikvitetsarkivet tillsy-
nen över den antikvariska forskningen. Under 200 år hade staten utstakat 
dess gränser i plakat, brev och förordningar. Inom ramen för den hävd-
vunna uppfattning, att den antikvariska forskningen i första rummet var 
en statsangelägenhet, hade 1867 års förordning tillkommit. Inte oväntat 
innebar den därför att Vitterhetsakademiens privilegier ännu en gång bli-
vit befästa. Ingen hade emellertid under den långa tidsrymd som förflutit 
kunnat föreställa sig uppkomsten av en antikvarisk forskning ”utom eller 
vid sidan af den vederbörligen auktoriserade”.48 Det var just en sådan privat 
fornforskning som växt fram vid sidan av den officiella, den som utgick 
från staten, under 1800-talets mitt. De lokala fornminnesföreningarna och 
Svenska Fornminnesföreningen var ett uttryck för denna rörelse, men dess 
utveckling och expansion hindrades av lagstiftningen.  

47 Ibid., s. 109.

48 Ibid., s. 107.
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I Djurklous argumentation spelade distinktionen mellan den officiella och 
den privata fornforskningen en viktig roll. Den officiella och den privata 
fornforskningen åsyftade två olika riktningar. Den officiella fornforskning-
en utgick sedan 1600-talet från staten. Den ville monopolisera fornforsk-
ningen och dess berättigande vilade på statens intresse av att använda forn-
forskningen som ett politiskt redskap. Den privata fornforskningen hade 
uppstått när de enskilda fornminnesföreningarna bildades på 1850-talet. 
Till skillnad från den officiella fornforskningen gjorde den inga politiska 
anspråk: ”Fosterlandskärleken har sedermera framkallat fornminnesför-
eningarna; de hafva uppstått genom behofvet att taga reda på allt hvad 
som sedan längst framfarna tider tillhört vårt land. De representerade den 
privata fornforskningen.” Historien hade förändrats, fortsatte Djurklou 
vidare. Där den tidigare varit en statens historia, eller en historia om det 
offentliga livet, hade det vuxit fram en historia om det enskilda, om folkets 
vanor och sedvänjor, om dess kultur under olika tidsåldrar. Att tränga ned 
i det enskilda livet, till ”folkets innersta rot”, var fornminnesföreningar-
nas uppgift. Trots detta höll staten fast vid en lagstiftning som gjorde den 
antikvariska forskningen till en ofri gren av vetenskapen. Visserligen hade 
staten en allmän skyldighet att värna den andliga kulturen och att skydda 
fornforskningens material, men det var orimligt att statens ansvar sträckte 
sig så långt som fornminnesförordningen gjorde gällande. Det var inte hel-
ler rimligt att fria fornforskare lastades med tillståndsbevis, villkor och för-
bindelser som inte tillkom fornforskare vid statsinstitutionen.49

Några konkreta förslag till hur förordningens skulle förändras lämnade 
inte Djurklou. I stället avslutade han sitt anförande med uppmaningen att 
en särskild kommitté skulle tillsättas. Kommittén skulle komma fram till en 
enhetlig ståndpunkt för föreningen och ”söka utfinna de grunder, hvarpå 
en ny förordning, bättre öfverensstämmande med eganderättens och den 
fria fornforskningens fordringar, borde byggas”. Djurklou fortsatte: ”Jag 
återkommer till hvad jag förut sagt: här fordras en reformation af sjelfva 
lagens principer; huru och på hvad sätt, derom vill jag nu icke yttra mig, 
men när tiden kan vara inne att framställa den frågan, vill jag lemna äfven 
mitt ringa bidrag till dess lösning.”50 Det var av stor vikt att föreningens 
åsikter koncentrerades och att de diskussioner man förde om en förändring 

49 Ibid., s. 19.

50 Ibid., s. 120.
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av förordningen inte stannade vid en tillfällig uppmärksamhet riktad mot 
dess brister, manade Djurklou.

Att Djurklou hänsköt frågan om en förändring av 1867 års fornminnes-
förordning till en kommitté var förmodligen inte någon tillfällighet. Någon 
gemensam ståndpunkt, annan än den att den ställda frågan skulle besvaras 
nekande (själva formuleringen av frågan pekade ju också bestämt åt detta 
håll), kunde mötesdeltagarna inte komma fram till. Åsiktssplittringen var 
stor, både när det gällde i vilken riktning som 1867 års förordning borde 
förändras och i identifieringen av vilka principer den skulle vila på. 

Statens egendom?
För flera av inläggen i den diskussion som följde på Djurklous anförande 
svarade Christoffer Eichhorn. På mötet i Växjö hade Sylvander intagit den 
mest radikalt liberala hållningen. På mötet i Örebro var det Eichhorns 
tur. Det fanns bara en rimlig princip: fullständig frihet och förordningens 
fullständiga upphävande, ansåg han. 

Forskning är till sin idé fullkomligt fri, en fullkomligt enskild sak, 
och hvarje försök att lagbinda henne är å ena sidan vanvettigt, å den 
andra alldeles ändamålslöst. Hon kan, bör och får icke vara annat än 
fri. Att således tänka eller tala om en officiell eller en privat forsk-
ning är något för vår praktiska tid alldeles oförnuftigt. Forskningen 
måste vara fri, vare sig hennes föremål är böcker, gamla runstenar, 
blommor eller insekter, med andra ord, hvad som helst. Tanken på 
en förordning, som skulle skydda forskningens föremål, är något 
orimligt; hvarje försök att hindra eller lagbinda henne måste miss-
lyckas.51

Eichhorn påpekade vidare:

Historien om vår fornforskning är ingenting annat än ett upprepan-
de af våra gamla skråns historia: staten har varit skrået, vi andre bön-
hasarna. Näringsfrihet infördes år 1846. Skråna föllo, och det kan 
väl då icke vara för mycket begärdt, om 25 år derefter det skråtvång, 
som binder fornforskningen, blir afskaffadt. 1867 års förordning ut-
gör en af länkarna i detta tvång, och följdriktigheten fordrar således, 

51 Ibid., s. 114.
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synes mig, att denna lag först starkt undermineras och sedan alldeles 
försvinner. Genom lagen hämmas forskningen i sin gång.52 

Ville man åstadkomma ett verkningsfullt skydd av fornminnena skulle man 
upplysa folket om minnesmärkenas historiska och ekonomiska värde. Bris-
ten på sådana kunskaper var själva upphovet till försumligheten och likgil-
tigheten inför deras bevarande. Frihet var ett långt bättre medel än tvång, 
underströk Eichhorn.

Tre av talarna var av motsatt uppfattning. De hävdade att statens makt 
över fornminnena borde stärkas. Den gällande förordningens största brist 
var att den var otydlig när det gällde statens äganderätt till fornminnen och 
fornföremål. Historikern och läroboksförfattaren Carl Fredrik Wiberg på-
pekade att man inte kunde tala om några enskilda ägare av fornminnen. 
De ägdes uteslutande av det svenska folket. ”Jag hyllar icke den frihet, som 
alldeles ogenerad i grafhögar gräfver potatiskällare eller gräfver upp gamla 
borgplaner för att der anlägga potatisland”, invände Wiberg mot Eichhorn 
och fortsatte: ”[F]ör min del önskar jag att hvarje jordfäst minnesmärke 
måtte förklaras för svenska statens egendom och hvarje förbrytelse dere-
mot straffas såsom ingrepp i statens eganderätt”.53 Victor Granlund ansåg 
att mötet skulle framhålla som sin åsikt att det skulle råda ”frihet så långt 
som möjligt inom landet för landskapsmuseer och andra under offentlig 
vård stående samlingar, men straffbestämmelser i afseende på utförsel af 
fornsaker”.54 Fredrik Blomstrand instämde i Wibergs uppfattning att sta-
ten, i egenskap av att stå över den enskilde, ägde rätten att inskränka i den 
enskildes dispositionsrätt över jorden. Det var mera beklagligt om dyrbara 
fornminnen förstördes än om enskilda blev lidande. ”Lagstiftningen an-
gående de fasta fornminnena bör utgå från den grundsats att all mark, på 
hvilken statens fornminnen finnas, såväl som sjelfva fornminnena skall vara 
statens egendom, ej den enskildes”. Enligt Blomstrand var det nödvän-
digt att de som förde fornforskningens talan tydligt och bestämt uttalade 
”den princip, på hvilken lagen, enligt vår åsigt, bör i detta afseende hvila. 
Dylik mark måste antingen utan lösen tillfalla staten eller också af honom 

52 Ibid., s. 121f.

53 Ibid., s. 114.

54 Ibid., s. 116.
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inlösas”.55 Det kan tilläggas att Blomstrand på mötet i Växjö uttalat den 
motsatta uppfattningen.56 

Ingen av talarna visade sig villig att instämma med Eichhorn. Djurklou 
antydde uppfattningar i samma riktning men han ansåg inte att den åbero-
pade friheten skulle gälla för alla. Den skulle gälla den privata fornforsk-
ningen. Detta vållade honom vissa bekymmer: Hur skulle man formulera 
en lag som gav lika rättigheter åt den privata och den officiella fornforsk-
ningen och samtidigt skyddade fornminnena från böndernas okunniga och 
pietetslösa behandling?

Medan Djurklou och Sven Nilsson redan före föreningens tillkomst 
hade riktat in sig på en uppmjukning av fornminnesförordningen och be-
traktade Svenska Fornminnesföreningen som en plattform för denna strä-
van, ville andra medlemmar i föreningens tvärtom stärka statens grepp om 
fornminnena, i synnerhet om de fasta fornlämningarna. De önskade en 
förordning som tydliggjorde statens äganderätt och som uttryckligen stad-
gade att inga enskilda var ägare av fornminnen. Endast Eichhorn förfäktade 
uppfattningen att lagstiftningen helt borde avskaffas. Djurklous anförande 
ger intryck av en mera ambivalent hållning. Han ville att Vitterhetsakade-
miens privilegier skulle försvinna och att den privata fornforskningen skul-
le ges samma status som den officiella. Fornminnesföreningarna skulle ges 
tillfälle att fritt bedriva fornforskning. På detta sätt skulle den officiella och 
den privata fornforskningen jämställas som bidragsgivare till kunskapen 
om forntiden och som ansvarstagare för fornminnena. Djurklou vidgick 
emellertid att staten hade ett särskilt ansvar, om än inte så utsträckt som 
den gällande förordningen föreskrev. Fornforskningens frihet gällde alltså 
inte för varje enskild person, utan för de två offentliga sfärerna, de frivilliga 
sammanslutningarna och den officiella fornforskningen/staten. Den pri-
vata fornforskningen skulle inte regleras på andra sätt än den officiella och 
den senare skulle i bara i ringa grad vara överordnad den förra.

55 Ibid., s. 121.

56 Se kap. 3.
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Den enskildes plikt
Hur man skulle se på förhållandet mellan det privata och det statliga forn-
minnesskyddet blev föremål för diskussion också i anslutning till en annan 
fråga som fanns uppförd på programmet:

I hvad mon kan och bör föreningen för sin del bidraga dertill att 
mot förstöring skydda märkliga forntida byggnader eller lemning-
ar af sådana, såsom borgar, slott, kyrkor, kloster m.m. jemte deras 
konstprydnader?57

När frågan behandlades var inläggen långa och animerade. Personangrepp 
och illa kamouflerad misstro, framför allt kring huruvida staten kunde sä-
gas ta sitt ansvar för att bevara gamla byggnader, saknades inte. Ämnet 
hade förts fram av Victor Granlund, som gjorde gällande att det fanns ett 
stort behov av konservering och skydd av borgar, slott, kyrkor och kloster. 
Enligt Granlund borde äldre byggnader stå under det allmännas skydd.  
Frågan var emellertid hur detta skulle ordnas. Svenska fornminnesfören-
ingen ägde inte tillräckliga medel för att kunna agera som kontrollanter 
och konservatorer. De officiella myndigheterna gjorde mycket litet. I andra 
länder hade man däremot lyckats bättre, både genom statliga och enskilda 
insatser. I Frankrike fanns det exempelvis kringresande konservatorer som 
avlönades av privata fornminnessällskap.58 

Djurklou framhöll att man inte kunde upprätta något generellt förslag 
eftersom de byggnader som Granlund omnämnt hade olika ägare. För bor-
gar, som ägdes av enskilda eller var belägna på enskild mark, kunde staten 
inte lagstifta om skyddsåtgärder. Däremot kunde föreningen bidra till att 
ge ägarna anvisningar och rekommendationer. Föreningen kunde inte hel-
ler göra något för skyddet och bevarandet av slotten, som ägdes av enskilda 
eller av staten. När det gällde skyddet av kyrkorna fanns redan utförliga 
stadgar. Det var snarare den bristande laglydnaden som var problemet. 
Skyddet av klostren var mera komplicerat eftersom de ”så som ett appen-
dix” i regel följde med jorden då den utarrenderades, oftast av staten.59 

57 Ibid., s. 208. Diskussionen återges på s. 208-222.

58 Ibid., s. 208f.

59 Ibid., s. 210f. 
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Eichhorn invände mot Djurklous slutsatser om föreningens handlingsmöj-
ligheter. Även om staten var ägaren av ett fornminne, såsom Vadstena slott, 
kunde Svenska Fornminnesföreningen undersöka dess skick och underrät-
ta Vitterhetsakademien och Överintendentsämbetet.60 Granlund poängte-
rade att hans fråga inte i första rummet rörde den ofta omtalade vandalis-
men, utan hur minnesmärken skulle skyddas mot tidens tand och naturens 
krafter. Att rikta uppmaningar till enskilda trodde han inte mycket på. Bara 
om ägaren var en förmögen och bildad person ”som vill för bevarandet af 
fornlemningarna på sin jord göra pekuniära uppoffringar”, skulle sådana 
uppmaningar hörsammas. Inte heller Granlund ville inskränka förening-
ens aktionsradie på det sätt som Djurklou hade gjort. I stället, menade 
han, var det fornminnen belägna på kronans jordar som man kunde göra 
något åt: ”Vilja de officiella myndigheterna inte göra någonting, så är det 
den enskildes rätt och pligt – och framför allt Svenska Fornminnesfören-
ingens – att träda i deras ställe.” Det var ett förslag i denna riktning som 
han ville att man skulle komma fram till. 1867 års förordning inbegrep 
inte byggnadsminnen, staten lyckades inte ens skydda kronans slott och 
hade dessutom tagit få steg för att restaurera gamla byggnader på kronans 
mark. Det var fullständigt i sin ordning ”att den enskilde söker att, i hvad 
på honom beror, försena den totala förstöring, hvarmed våra märkligaste 
fornminnen nu äro hotade”.61  

Djurklou instämde i uppfattningen att enskilda måste ta sig an det som 
staten försummade, men framhöll att man bara kunde göra det på for-
mell väg. Staten hade knappast föregått med gott exempel och lagen hade 
visat sig vara ett svagt instrument. Endast riksdagen kunde lämna in sitt 
veto mot detta sätt att handskas med fornlämningarna. Förstörelsen kunde 
hindras genom att man på enskild väg vände sig till ägare av borgar och 
slott, eller till Kungl. Maj:t och riksdagen när staten var ägaren. Magnus 
Lagerberg instämde i Djurklous uppfattning att staten hade visat sig overk-
sam. Fredrik Wilhelm Scholander, som var chef vid Överintendentsämbe-
tet och hade ansvar för de kungliga slotten, dementerade påståendena om 
att staten var undfallen. Han gav flera exempel på konserveringsarbeten 
som staten bekostat. Sohlman påpekade att de enskilda föreningarna måste 
rycka in eftersom staten inte kunde svara för kostnaderna. Även om fören-

60 Ibid., s. 211f.

61 Ibid., s. 213. 
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ingarnas ekonomiska tillgångar inte tillät en verksamhet motsvarade den 
franska kunde man ändå göra något, inte minst genom att skapa intresse 
för bevarandet av hotade byggnadsmonument. De enskilda föreningarna 
och Svenska Fornminnesföreningen kunde bilda opinion.62 

Djurklou underströk i ett nytt inlägg att han inte alls avsett att kritisera 
Överintendentsämbetets arbete. Hans exempel hade gällt de många offent-
liga byggnader som inte stod under dess vård. ”Det är egentligen för be-
varandet af sådana byggnader för hvilka intet skydd nu finnes, som vi böra 
träda emellan; då staten tagit ett sådant monument under sin vård behöfver 
den enskilde ej hjälpa till”. Men, tillade Djurklou, antalet gamla byggnader 
som ”staten, till följd av brist på medel, icke kan bevara är mycket mera än 
det som konserveras; och det är just detta, som de enskilda fornminnes-
föreningarna, och framför allt Svenska Fornminnesföreningen, bör söka 
att rädda”.63 Sohlman föreslog att diskussionen skulle avslutas sedan man 
frångått dess ämne och ”från flera håll framdragit åtskilliga historier öfver 
så kallad vandalism.”64 

För min del skulle jag önskat, att man i stället sökt utfinna något 
sätt, hvarpå föreningen kunde få reda på hvilka fornminnen som ho-
tas med förstöring, för att genom framställningar till vederbörande 
kunna förekomma detta. Då diskussionen emellertid utan gagn och 
nytta irrat ut i rymden, så ber jag att få framställa det förslag, att mö-
tet ville vid öfverläggningen i frågan låta bero och att diskussionen 
således må anses innebära svaret.65 

Privata och statliga minnesmärken
Vilka var då premisserna för den laddade diskussionen? Granlund, som 
väckt frågan, ville att Svenska Fornminnesföreningen skulle komma fram 
till vilka åtgärder man kunde vidta för att skydda borgar, slott, kyrkor och 
kloster, när statens resurser inte räckte till och när den ofta underlät att ta 
sitt ansvar. Hur skulle det frivilligt organiserade skyddet se ut? Granlund 

62 Ibid., s. 214-220.

63 Ibid., s. 220.

64 Ibid. 

65 Ibid., s. 222. 
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anförde Frankrike som exempel, men flera av talarna tvivlade om möjlig-
heterna att åstadkomma något liknande. Att däremot ge upp tanken om att 
Svenska Fornminnesföreningen kunde spela en viktig roll var fel slutsats. 
I stället borde man undersöka vilka andra och mindre kostsamma vägar 
man kunde gå i stället för att ta på sig uppgiften som konservatorer och 
restauratörer. Djurklou framhöll att fornminnesföreningarnas och Svenska 
Fornminnesföreningens möjligheter var begränsade eftersom det tillkom 
ägaren, staten eller enskilda, att skydda och bevara sina byggnader och an-
dra fornminnen. Varken Svenska Fornminnesföreningen eller staten kun-
de intervenera i enskilda ägares förfaranden. Föreningen kunde inte heller 
ta något ansvar för de fornminnen, exempelvis slott, som ägdes av staten. 
Enligt Djurklou kunde föreningen lämna rekommendationer till privata 
ägare och fästa deras uppmärksamhet på begynnande eller långtgående 
förfall. Gällde det fornminnen som ägdes av staten kunde föreningen för-
söka påverka Kungl. Maj:t eller riksdagen såsom överordnade de ansvariga 
myndigheterna. Endast inom ett område kunde föreningen vara mera ak-
tivt verksam. Den kunde sträva efter att bevara de många fornminnen som 
var offentliga men inte ägdes av staten (väsentligen de som hade hamnat i 
händerna på bönderna). 

Andra åter hävdade med bestämdhet att det var den enskildes skyldig-
het att träda in om staten underlät att ta sitt ansvar. En av mötesdeltagarna, 
en man vid namn Werner, kunde till Scholanders förvåning berätta att han 
var sysselsatt med att leda restaurationsarbeten på Varnhems klosterkyrka. 
Arbetet var, menade han, ett glädjande exempel på hur enskilda kunde 
göra nytta för fornminnenas bevarande.66 Att det var så fornlämningar av 
mycket stort kulturhistoriskt intresse skulle tas om hand hade Scholander 
inte tänkt sig:

Till min förundran uppträdde här nyss, en person, som uppgaf sig 
vara chef för restaurationsarbetet vid Warnhems kyrka. Detta mo-
nument, det vigtigaste, fullständigaste och intressantaste med afse-
ende på plan, anläggning och omfång af alla i Sverige, oaktadt den 
mot densamma på 1600-talet utöfvade vandalism, och hvars restau-
ration har legat öfverintendentsämbetet ganska varmt om hjertat − 
fråga var för flera år sedan om dess restauration, ehuru det ej blef 
någonting utaf − har man således nu börjat restaurera! […] Detta 
exempel är ett bevis på huru ofantligt svårt det är för den officiella 

66 Ibid., s. 215.
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myndigheten att kontrollera vården af gamla byggnader och byg-
nadsruiner. Warnhems kyrka repareras nu af en person, om hvilken 
man ej vet huruvida han eger dertill erforderlig skicklighet, och sta-
ten får sedan bära ansvaret.67 

Också en annan motsättning grep alltså in i diskussionen: Var ansvarsta-
gande för och skyddet av fornminnena en uppgift för professionella eller 
amatörer? Var det tänkbart att enskilda eller fornminnesföreningar hade 
ansvar för historiska byggnader med enastående kulturhistoriska och na-
tionella värden?

Det framgår av debatterna på fornminnesföreningens sommarmöte att 
meningarna var delade när det gällde gränserna för och omfattningen av 
det frivilliga fornminnesskyddet. Enligt Sohlman var föreningens initiativ 
nödvändigt eftersom statens medel inte var tillräckliga. Andra ansåg att 
staten försummade att ta sitt ansvar. När detta ansvar försummades var 
det den enskildes plikt att göra något för fornminnenas skydd. Djurklou 
och några andra hänvisade till äganderättsliga förhållanden. Svenska Forn-
minnesföreningen och de lokala fornminnesföreningarna kunde utarbeta 
rekommendationer till enskilda ägare av minnesmärken. Gällde det bygg-
nader som ägdes av staten kunde man vända sig till Kungl. Maj:t eller riks-
dagen med skrivelser i ärendet. Frågan om huruvida ansvarstagandet var 
relaterat till aktuella ägandeförhållanden, eller om sådana kunde förbises 
när ägarna försummade sina plikter, fick inte något slutgiltigt svar. De som 
gjorde gällande att det var den enskildes plikt att ingripa gav utförliga re-
dogörelser för vandalism, förstörelse och förfall. Andra framhöll vad staten 
faktiskt gjorde och påpekade att det var brist på pengar som var orsaken till 
att staten inte gjorde mer. Den enskildes plikt uppfattades, som redogörel-
sen visar, på två sätt. Å ena sidan avsåg den enskildes plikt idén att medbor-
garna genom associationsbildningar tog på sig ett ansvar för samhällsorga-
niseringen. Å andra sidan framförde man den enskildes plikt som ett slags 
nödvärnsrätt. Om staten försummade sitt ansvar, måste den enskilde träda 
in. I Svenska Fornminnesföreningens appeller användes båda betydelserna. 
Det kom också Artur Hazelius att göra. 

67 Ibid., s. 217f. 
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Avslutning
Ingen av diskussionsdeltagarna framhöll att skyddet av de aktuella minnes-
märkena i första hand var en angelägenhet för de frivilliga krafterna. Om 
staten eller kronan var ägare förutsattes de också vara huvudansvarstagarna. 
Det var inte heller någon som förfäktade åsikten att staten hade ett ansvar 
för byggnader som ägdes av enskilda. Någon idé om att svenska folket borde 
betraktas som fornminnenas ägare framfördes inte heller. En del fornmin-
nen ansågs höra till statens sfär, andra till den privata.68 Någon gemensam 
ståndpunkt kunde mötet inte komma fram till, varken i denna fråga eller i 
frågan om fornminnesförordningen. Bristen på enighet gällde för övrigt de 
flesta av de mera brännbara frågor som togs upp på föreningens möten. Men 
man var enig om en sak: böndernas bristande pietet och benägenhet att van-
dalisera kyrkor, gravar, kloster och kungshögar, eller vad det nu var. 

På Svenska Fornminnesföreningens möte i Örebro blev klagomålen över 
böndernas framfart och den ordrika och indignerade exemplifieringen av 
vandalism till slut för mycket för mötets deltagare. Granlund påpekade att 
den enda vägen att hindra vandalismens fria spelutrymme var att allmogens 
barn i folkskolan fostrades till pietet inför det förflutnas lämningar: ”Klagan 
öfver den af okunnigheten och egennyttan framkallade vandalismen skulle 
då snart nog upphöra. Man skulle då slippa höra dessa berättelser om upp-
brända, på auktion försålda, sönderslagna, öfverkalkade, moderniserade, för-
derfvade och vanhelgade fornminnesmärken.”69

Sohlman påpekade att diskussionen om skyddet av forntida märkliga 
byggnader ånyo hade kommit att handla om vandalismen. Att man försökte 
skjuta berättelserna om vandalismen i bakgrunden kan tolkas som att enig-
heten kring att fornminnena inte skulle få vandaliseras av okunniga och pie-
tetslösa bönder inte längre bildade en tillräckligt solid grund att bygga en 
motrörelse till den officiella fornminnesvården på. 

Den sakliga frågan huruvida någon omfattande vandalisering av forn-
minnen faktiskt ägde rum under 1800-talet har aldrig närmare utretts. Ryk-
tet om den bör tas med en stor nypa salt eftersom det handlade om att skapa 
berättigande för både officiella och enskilda strävanden att göra bevarande-
frågorna, och en ny grupps delansvar för dessa, till en brännande samhälls-
angelägenhet. Föreställningen om att kulturarvet var på väg att förskingras 

68 Jfr Kilander (1991).

69 Ibid., s. 205. 
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och vandaliseras är en retorisk figur som har varit framträdande i historiebe-
varandets appeller genom hela historiepolitikens historia. I nästa kapitel skall 
jag visa hur en av de ledande rebellerna, Djurklou, finner ett systematiskt sätt 
att bruka den föregivna vandaliseringen för att motivera just ett civilsamhäl-
leligt ansvar för historiebevarandet. Bara folkupplysning och direkt folkligt 
engagemang i bevarandefrågorna skulle kunna stoppa vandaliseringen − inte 
riksantikvarien eller en maktlös och föråldrad kunglig akademi. Frivillighe-
ten var förutsättningen för en sådan väckelse. 

En slutsats av de åsikter inom Svenska Fornminnesföreningen som redo-
visats i kapitlet är, att den samstämmiga bilden i senare års forskning om för-
eningens roll som den fria fornforskningens rebellrörelse riktad mot den of-
ficiella historiepolitiken, inte är välgrundad. Det förhållandet att föreningen 
rymde några av Vitterhetsakademiens och Bror Emil Hildebrands skarpaste 
kritiker måste vägas mot att föreningen samtidigt rymde aktörer som snarare 
ville stärka det statliga ansvarstagandet för historiebevarandet än försvaga 
det till förmån för det medborgerliga ansvarstagandet i form av associatio-
ner. I de principiellt centrala frågorna om ansvar och ägande av fornminnen, 
om fördelning mellan regionalt och centralt museiansvar, om vetenskapliga 
kontra andra motiv för bevarande, om den övergripande fördelningen av 
historiepolitiska roller mellan stat och civilsamhälle rådde ingen enighet.

Svenska fornminnesföreningen framträder snarare som en arena för arti-
kulation av den genomgripande osäkerheten om de rätta svaren på dessa frå-
gor än som en tydlig historie- och museipolitisk alternativrörelse med klara 
handlingslinjer och motiv. Ett av många exempel på denna osäkerhet är, som 
vi har sett, frågan om föreningen syftade till att stimulera intresset för och be-
varandet av medeltidens byggnader eller om föreningen skulle gripa över his-
toriebevarandets hela område. Föreningen kom − oavsiktligt − att bidra med 
större tydlighet åt denna villrådighet och mångformighet än med ett alter-
nativ till den rådande ordningen, i all synnerhet som den rådande ordningen 
var påfallande oordnad. Men på en punkt rådde enighet – de sammanslutna 
fornminnesintresserade ståndspersonerna utgjorde en oundgänglig resurs för 
ansvarstagandet.
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En mothistoria

KL

Att historiepolitik företrädesvis bedrivs med historieskrivningen som va-
pen är ett genomgående ämne i avhandlingen. I det här kapitlet ställs temat 
på sin spets. Frågan gäller formerna för ansvarstagandet för historien. Var 
det ett statligt eller ett enskilt och civilsamhälleligt ansvar? Det handlar 
om vem som egentligen ägde historien, närmare bestämt vem som ägde 
och ansvarade för historiens lämningar och deras bevarande. Två motstå-
ende och innehållsrika historieskrivningar om statens roll för skyddet av 
fornminnena ställs mot varandra. Båda baserades på omfattande rätts- och 
författningshistoriska undersökningar. Båda tog för givet att historien − 
den ordning som gällt i det förflutna − var vägledande för hur nuets histo-
riepolitik skulle inrättas. 

Den ena historien − den som skulle bli den segrande − utformades av 
riksantikvarien Bror Emil Hildebrand år 1864. Den syftade till att visa att 
staten genom kungörelsen av 1666 års plakat blev de historiska lämningar-
nas legala ägare och huvudförvaltare. Mothistorien formulerades 1872 av 
Gabriel Djurklou, en av den fria fornforskningens mest stridbara rebeller. 
Djurklou gjorde gällande att staten aldrig hade rest några legala anspråk 
på att äga fornminnena och att de mycket begränsade anspråk i den vägen 
som kunde läsas in i 1666 års plakat sedan länge var rättsligt och politiskt 
överspelade.
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Om svensk fornforskning
Året efter Svenska Fornminnesföreningens sommarmöte i Örebro åter-
vände Djurklou till frågan om en förändring av fornminneslagstiftningen 
med debattskriften Om svensk fornforskning och Kongl. Maj:ts nådiga förord-
ning af den 29 november 1867. Uppsatsen karaktäriserades som en ”sam-
vetsgrann undersökning af denna lagstiftning, betraktad från den privata 
fornforskningens synpunkt”.1 Det förefaller som om styrelsen för Svenska 
Fornminnesföreningen efter mötet i Örebro fortfarande var osäker på hur 
den skulle ställa sig i lagstiftningsfrågan. I juni 1872 skrev Djurklou följan-
de i ett brev till Hans Forsell: ”Lagen skola vi nog få ändrad dem [styrelsen] 
förutan och frihet skola vi nog tillkämpa oss äfven om Svenska Fornmin-
nesföreningen genom akademiska intriger skulle visa sig vara blott en hän-
delse, som såg ut som en tanke”.2 Per Emanuel Bergstrand hade tidigare 
informerat Sven Nilsson om att flera av föreningens styrelsemedlemmar 
ansåg att kravet på om en förändring av 1867 års fornminnesförordning 
framför allt uttryckte Nilssons personliga intresse. Nilsson, som ägde en 
stor samling av föremål från bronsåldern, hade mycket att vinna på att 
hembudsplikten för bronsföremål upphörde. Det var mera osäkert vad den 
fria forskningen i sin helhet vann, ansåg styrelsen. Dessa underrättelser 
gjorde Sven Nilsson mycket indignerad. 

I protest över styrelsens vankelmod avstod han från att delta i Örebro-
mötet. När motståndet inom styrelsen tycktes övervunnet och bronsfrågan 
så småningom lyftes upp till behandling inom Ecklesiastikdepartementet 
svalde Nilsson sin stolthet och följde med spänning intrigerna och händel-
seutvecklingen i huvudstaden från sin utsiktspost i Lund. Han var över-
tygad om att föreningen skulle vinna framgång, i synnerhet som Gunnar 
Wennerberg, föreningens tidigare ordförande, hade valts till ecklesiastik-
minister.3  

1 Gabriel Djurklou, Om svensk fornforskning och Kongl. Maj:ts nådiga förordning af den 29 
november 1867 (1872). Cit. s. 10.

2 KB. Hans Forssells samling. Brev från G. Djurklou till H. Forssell 21/6 1872. 

3 RA. P. W. & P. E. Bergstrands samling. Brev från S. Nilsson till P. E. Bergstrand 5/5, 11/5, 
17/6, 15/7, 6/9, 3/10 och 24/12 1871; 9/1, 18/1 och 11/7 1872.
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Djurklou var tveksam till om hans uppsats Om svensk fornforskning skulle 
föra saken framåt. I ett brev till George Stephens, daterat i november 1872, 
skrev Djurklou att han var beredd att låta Stephens avgöra ”tvistefrågan 
emellan den officiella och privata fornforskningen”. Stephens var engels-
man och bosatt i Köpenhamn. Djurklou tycks ha uppfattat honom som en 
utomstående och opartisk bedömare.

Att de förhållanden jag i min skrift berört äro af största vigt för 
oss svenskar, ja jag vågar säga för nordboar i allmänhet, torde icke 
kunna bestridas, men ett mägtigt parti och de som magten hafva 
skola nog försökta att afklippa all discussion; se der skälet hvarför 
jag måste gå öfver landet! 4  

I centrum för Djurklous framställning stod 1828 års fornminnesförordning 
och dess förhållande till den privata äganderätten. Det var ett tema som 
han antytt, men inte närmare gått in på, i sitt föredrag på sommarmö-
tet i Örebro. Den då uppställda distinktionen mellan den officiella och 
privata fornforskningen spelade dock fortsatt en viktig roll för Djurklous 
argumentation. Först när frågan återfördes till sin rätta utgångspunkt, lag-
stiftningen och dess grundläggande principer, kunde konflikterna och den 
ömsesidiga misstron mellan de båda riktningarna upphävas, menade han. 
I lagstiftningen låg tvistefröet: ”Hvem är eller åtminstone bör efter svensk 
lag anses vara rätt egare till fornlemning eller fornfynd?” Svaret var avhän-
gigt av ”den rätt som kan inrymmas den enskilde emot staten eller staten 
emot den enskilde.”5 

Den officiella fornforskningen ägde en erkänd och exklusiv rätt att re-
presentera den vetenskapliga fornforskningen, framhöll Djurklou. Den 
betraktade i kraft av traditionen fornforskningen i första hand ur statens 
synvinkel och hämtade sitt viktigaste stöd i den roll som fornforskningen 
historiskt sett hade spelat för att stärka statsmakten. Företrädarna för den 
officiella fornforskningen gjorde gällande att fornlämningarna och fornsa-
kerna var statens egendom och fordrade stränga straff för brott mot forn-
minnesförordningen. Den privata fornforskningen ansåg inte att fornläm-
ningarna var statens egendom. Staten var inte a priori fornminnenas ägare. 
Den ägde en skyddsrätt över fornlämningar och en förköpsrätt till märk-

4 KB. George Stephens samling. Brev från G. Djurklou till G. Stephens 22/11 1872.

5 Djurklou (1872). Cit. s. 6.
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liga fynd, inte mer. Den privata fornforskningen avvisade vidare tanken om 
stränga straff för dem som bröt mot lagen. Den privata fornforskningen 
hävdade att endast en fri fornforskning och omfattande folkupplysning om 
minnesmärkenas värde och betydelse kunde frambringa ett fungerande 
fornminnesskydd. Den officiella fornforskningen lutade sig mot traditio-
nen medan den privata fornforskningen försvarade vetenskapens krav på 
utövarnas fulla frihet, betonade Djurklou.  

Riksantikvariens historia
I Om svensk fornforskning fanns en polemisk listighet riktad mot riksan-
tikvarien Bror Emil Hildebrand, som kraftigt motsatte sig en förändring 
av 1867 års förordning. En undersökning av fornminneslagstiftningen 
förutsatte kunskaper om de gamla lagtexterna. Sådana kunskaper kunde 
Djurklou bland annat hämta i en uppsats, ”Åtgärder i äldre och senaste tid 
vidtagna till skydd för fäderneslandets fornlemningar”, som Bror Emil Hil-
debrand låtit publicera i Antiqvarisk tidskrift för Sverige år 1864.6 Uppsatsen 
hade i huvudsak tillkommit flera år tidigare. Bakgrunden var följande: 

År 1857 lämnade Rikets Ständer en skrivelse till Kungl. Maj:t som rör-
de åtgärder till ”skyddandet af fäderneslandets fornlemningar”. I skrivelsen 
påpekade ständerna behovet av en revision av 1828 års fornminnesförord-
ning. Samma år författade Bror Emil Hildebrand ett långt utlåtande. Han 
motiverade sin grundliga redogörelse med att ett nytt förslag till förord-
ning inte kunde utarbetas med mindre än att man ägde ”fullständig kän-
nedom af äldre författningar samt de förhållanden, som dem framkallat 
och den verkan de åstadkommit”.7 I utlåtandet redovisade Hildebrand den 
tidigare lagstiftningen inom tre områden: a) fasta fornlämningar, b) jord-
fynd och deras bevarande för statens samlingar, och c) gamla handskrifter, 
böcker och brev. Genomgången var noggrann. Flera av de gamla lagtex-
terna, bland andra 1666 års plakat, återgavs i sin helhet. Hildebrand hade 
också vinnlagt sig om att uppspåra skrivelser vars exakta ordalydelser tidi-
gare varit okända. Det var detta utlåtande från 1857, tillsammans med en 

6 Bror Emil Hildebrand, ”Åtgärder i äldre och senaste tid vidtagna till skydd för fädernes-
landets fornlemningar”, Antiqvarisk tidskrift för Sverige (1864), s. 1-55.

7 Ibid., s. 6. Uppgifterna om bakgrunden är hämtade från Hildebrands egen redogörelse, s. 
1ff. 
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nyskriven inledning, som Bror Emil Hildebrand lät trycka i Antiqvarisk 
tidskrift för Sverige år 1864.

Ur historiografisk synvinkel är Hildebrands artikel ett viktigt dokument. 
När 1828 års förordning kom till stånd hade man lyckats vinna en över-
blick över den tidigare lagstiftningen. Den historieskrivning som placerade 
1630 års memorial, 1666 års och 1684 års plakat samt inrättandet av ett 
antikvitetskollegium i begynnelsen av berättelsen om Vitterhetsakademien 
och riksantikvarien som historiebevarandets bemyndigade huvudaktörer 
var ännu i sin linda. Utanför kretsen av akademiens ledamöter var kunska-
perna om de tidigare lagarnas innehåll begränsade. Bror Emil Hildebrand 
spelade en huvudroll i skapandet av en ursprungshistoria som berättigade 
Vitterhetsakademiens anspråk på officiellt riksansvar för fornminnena. 

Publiceringen av Hildebrands utlåtande i Antiqvarisk tidskrift för Sve-
rige ägde rum samma år som flera lokala fornminnesföreningar hade an-
slutits till Vitterhetsakademien och tidskriften blivit ett gemensamt forum 
för, med Djurklous terminologi, den officiella och privata fornforskningen. 
Av de inledande formuleringarna i uppsatsen att döma avsåg den att upp-
lysa de fria fornforskarna om lagens föreskrifter.8 Sammanhanget vittnar 
om att Hildebrands uppsats i första hand var ett historie- och museipo-
litiskt inlägg. Det starkaste argumentet för den ordning som Hildebrand 
ansåg borde råda var ordningens egen historia. Han gjorde gällande att 
kulturarvets sentida infogning i statsförvaltningen speglade en hävdvunnen 
uppfattning om att staten ägde fornminnena och bar ansvaret för historie-
bevarandet.

Staten är fornminnenas ägare
En detaljerad redogörelse för innehållet i Bror Emil Hildebrands uppsats 
skulle ta för mycket utrymme i anspråk. Jag har valt att i korthet återge 
två av dess teman, lagstiftningen rörande skyddet av fasta fornminnen och 
hembudsplikten. Hildebrand organiserade fornminnesskyddets historia på 
följande sätt: 

Under 1600-talet vårdades fäderneslandets minnen med stor pietet. 
Gustav II Adolf instiftade ett riksantikvarieämbete och Carl XI:s förmyn-

8 Ibid., s. 2.
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darregering utfärdade, med Magnus Gabriel de la Gardie som pådrivare, 
1666 års plakat. Vid 1668 års riksdag hade Rikets Ständer gillat och stadfäst 
plakatet. Ständerna hade förklarat att rikets fornlämningar för all framtid 
var kronans egendom ”hvaröfver jordegaren följaktligen icke eger att dis-
ponera”. Plakatet utgjorde grunden för all senare fornminneslagstiftning. 
Under 1700-talet försvagades intresset för historien och de historiska min-
nena. Den götiska historieskrivningen ifrågasattes. Historieforskningen 
tog, enligt Hildebrand, en ny och bättre riktning men olyckligtvis kom 
minnesmärkena att lämnas åt sitt öde. ”Under hela frihetstiden vidtogs 
från Regeringens sida ingen åtgärd till de fasta fornlemningarnas skyd-
dande.”9

En förändring inträdde i slutet av 1700-talet. Nils Henrik Sjöborg för-
sökte fästa allmänhetens och makthavarnas uppmärksamhet på behovet av 
ett bättre skydd av det förflutnas lämningar. Tack vare Sjöborgs påtryck-
ningar utgick 1805 en kunglig befallning till landshövdingarna med upp-
maningen att freda och bevara fornlämningarna. Kunskapen om vilka åt-
gärder som landshövdingarna vidtog var liten, däremot kände Hildebrand 
till innehållet i kungörelsen från Jönköpings län. Det var en kunggörelse 
som närmast motverkade sitt syfte, att skydda fornlämningarna, ansåg han. 
Orsaken var att den tycktes grunda ”det oriktiga och mot 1666 års kongl. 
plakat stridande antagandet, att fornlemningarne äro jordegarens egen-
dom.”10  

I början av 1800-talet lyckades Götiska förbundet återuppliva intres-
set för de nordiska fornminnena. De viktigaste initiativen togs dock av 
Sjöborg, som hade en mäktig beskyddare i utrikesstatsministern Lars von 
Engeström. Tack vare Engeström beslutade Kungl. Maj:t att inrätta ett 
ämbete, en antikvitetsintendent, ett ämbete som Sjöborg tilldelades. När 
det gällde behovet av ny lagstiftning ansåg Kungl. Maj:t att man borde av-
vakta. Kännedomen om de tidigare lagarna var ofullständig och man visste 
för lite om vilka andra åtgärder som Kungl. Maj:t hade vidtagit. En ny för-
ordning förutsatte också att allmänheten fick lära sig hur man kände igen 
ett fornminne. Hildebrand framhöll att instruktionen för antikvitetsinten-

9 Ibid. Cit. s. 12 och s. 15. 

10 Ibid., s. 20.
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denten visade att Sjöborg ”fått i uppdrag både vidsträckta och ansvarsfulla 
åligganden samt en icke obetydlig magtfullkomlighet.”11 

Så långt de fasta fornminnena. När det gällde bevarande av jordfynd 
och lösa fornföremål berättade Hildebrand följande: År 1684 utfärdades 
Kongl. Maj:ts Placat angående allehanda gammalt Hittemynt, och Fynd vthi 
Guld, Sölff, Koppar och Metall-Käril, sampt andre rare Stycker, som myckit up-
finnes och undandöllies. Enligt Hildebrand hade plakatet tillkommit sedan 
Antikvitetskollegiet börjat visa ett större intresse för forntidens skatter. 
Brott mot plakatet hade man helt enkelt betraktat som förskingring av 
kronans egendom. 1684 års plakat hade redan i början av 1700-talet visat 
sig problematiskt. Lagen tillförsäkrade upphittaren av ett fornfynd en tred-
jedel av fyndets värde. Denna blygsamma ersättning frestade upphittaren 
att på andra sätt omvandla de gjorda fynden till pengar och den ökning av 
föremål i Antikvitetskollegiets samlingar som man hoppats på uteblev. En 
lagstiftning som var mera gynnsam för upphittaren tillkom 1734.12

Den nya förordningens svagheter
Med 1828 års förordning lyckades man framför allt samla den tidigare 
lagstiftningen på ett och samma ställe, menade Hildebrand. Endast fyra 
föreskrifter var nya: 

− jordägarens rätt att förändra eller ta bort ett forntida minnesmärke,
− befallningen om att inventarier skulle upprättas över kyrkornas märk 

värdigheter,
− uppdraget åt Konungens Befallningshavande att på anmälan av riks-

antikvarien eller en enskild jordägare fastställa viten för vandalisering av 
vissa bestämda minnesmärken,

− riksantikvariens rätt att anmäla brott mot förordningen till åtal.13

För de lösa fornsakernas skydd var 1828 års förordning ändamålsenlig, 
konstaterade Hildebrand. De fasta fornlämningarnas skydd hade däremot 
avsevärt försvagats. Anledningen var att förordningen uttryckte en felaktig 
föreställning om den privata äganderättens utsträckning. Denna föreställ-

11 Ibid., s. 26. 

12 Ibid., s. 29-34.

13 Ibid., s. 36f. 
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ning hade ”bidragit att åt enskildas vinningslystnad gifva pris hvad som 
borde betraktas som statens eller hela Svenska folkets gemensamma till-
hörighet och genom Konungs och Ständers beslut blifvit som sådan för-
klarad.”14  

Det förslag till ny lagstiftning som Hildebrand lämnade (år 1857, märk 
väl!) var att alla fasta minnesmärken skulle fridlysas och att brott mot lagen 
skulle medföra kännbara viten. Hildebrand medgav att idén om en allmän 
fridlysning och stränga straff i flera avseenden var betänklig. Var det riktigt 
att utfärda en strängare lag när det var osäkert om bönderna kunde kän-
na igen ett fornminne? Det fanns dock en betänklighet som helt saknade 
grund: Var en sådan författning förenlig med jordägarens rätt? Ja, det var 
den, underströk Hildebrand. 1666 års plakat hade uttryckligen förklarat att 
alla fornlämningar var statens egendom. Enskilda personer kunde inte äga 
fornminnen. En ny förordning skulle i allt väsentligt grunda sig på 1828 
års, dock inte på denna avgörande punkt: 

Uttryckligen bör äfven som grund för lagstiftandet bestämmas den 
i äldre författningar, särskildt i 1666 års kongl. plakat, uttalade åsig-
ten, att fornlemningarne äro statens, icke jordegarens egendom.15

Djurklou och mothistorien
Gabriel Djurklou inledde sin stridsskrift Om svensk fornforskning med föl-
jande lägesbeskrivning: Fornforskningen vann terräng i alla delar av landet. 
Allmänhetens intresse växte oavbrutet och många ägnade sig åt arkeologisk 
och kulturhistorisk forskning. I landet fanns också en officiell vetenskap-
lig institution, Vitterhetsakademien, som utvecklat betydande forskning 
på området. Mellan det allmänna intresset och den officiella myndigheten 
rådde stark åsiktssplittring och ”tillfredsställelsen öfver det vaknande ve-
tenskapliga lifvet störes allt för ofta af obehagliga och skärande missljud”, 
skrev Djurklou.16 

14 Ibid., s. 2.

15 Ibid., s. 40f. 

16 Djurklou (1872), s. 3. 
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Förenklat uttryckt rörde Djurklous pamflett tre sammanflätade dimen-
sioner av förhållandet mellan den officiella och privata fornforskningen. 
Betraktad som mothistoria avsåg uppsatsen att underminera Hildebrands 
påståenden om att historien visade att kronan/staten ägde alla fasta och 
rörliga fornföremål. En annan argumentationslinje rörde hur man skulle 
åstadkomma ett effektivare skydd av fornminnena, vilka problem som den 
innevarande ordningen orsakade och vilka alternativ som den privata forn-
forskningen kunde erbjuda. En tredje handlade om den privata fornforsk-
ningens möjligheter och rättigheter gentemot den officiella. Den berörde 
vem som hade rätt att bilda samlingar och bedriva vetenskapliga studier. 
Det är denna dimension av kravet på att hembudsplikten för bronsföre-
mål skulle upphöra som bildar underlag för bland andra Kerstin Arcadius 
och Olof Ljungströms tolkningar av vilka slags konflikter som bronsfrågan 
aktualiserade.17 Båda har tagit fasta på att frågan i grunden handlade om 
arkeologins etablering som vetenskap. 

Det är helt riktigt, att en av de invändningar som de fria fornforskarna 
riktade mot den gällande lagstiftningen avsåg den inskränkning av det fria 
samlandet som hembudsplikten medförde. De fria fornforskarna (det vill 
säga alla utanför akademien) var principiellt (men mindre ofta i realite-
ten) underordnade fornforskningens officiella företrädare eftersom hem-
budsplikten tillförsäkrade Statens historiska museum fornfynd av brons. 
Dessutom förutsatte utgrävningar och andra undersökningar tillstånd från 
Vitterhetsakademien. Ett annat dilemma var de fria fornforskarnas brist på 
vetenskaplig legitimitet. Enligt Djurklou hade situationen blivit sådan att 
den officiella fornforskningen tilläts representera den vetenskapliga forsk-
ningen. Den privata fornforskningen fick endast föra ”den vetenskapliga 
dilettantismens talan.”18 

Fornminnena tillhör inte staten
Djurklou författade en historie- och museipolitisk mothistoria. Den vik-
tigaste utgångspunkten var, som sagt, Bror Emil Hildebrands uppsats. I 
likhet med Hildebrand använde Djurklou lagstiftningens och fornmin-
nesskyddets historia som historie- och museipolitiskt vapen. Argumenta-

17 Se kap. 4. 

18 Djurklou (1872), s. 5.
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tionen är komplicerad och kräver en noggrann redovisning. För att göra 
framställningen symmetrisk med återgivningen av Hildebrands artikel har 
jag valt att koncentrera mig på vad Djurklou berättar om lagstiftningen 
rörande skyddet av fasta fornminnen samt hembudsplikten. 

Djurklou började sin framställning med frågan om äganderätten till de 
fasta fornlämningarna. Han påpekade att äganderätten bestämdes av för-
hållandet att de fasta fornlämningarna inte kunde skiljas från den mark 
som de stod på eller låg i. Av denna anledning omfattades de, i egenskap 
av lösören, av den särskilda äganderätten. Om äganderätten till fasta forn-
lämningar juridiskt åtskildes från äganderätten till mark och lösöre, kunde 
en enskild jordägare kräva att den rätta ägaren av en fornlämning tog bort 
denna. En sådan ordning tedde sig föga praktisk. Den äldre lagstiftningen 
gav inte heller någon anledning till en sådan fördelning av äganderätten. 
Enligt Djurklou gällde förbudet att göra åverkan på monument och anti-
kviteter i 1666 års plakat endast för fornminnen som fanns på kronans jord, 
egen eller skatte. De minnesmärken som fanns på frälsegrund omfattades 
inte av förbudet. Lagstiftaren hade inte ansett sig berättigad att utsträcka 
det ovillkorliga förbudet till frälsejorden, påpekade Djurklou. 1666 års pla-
kat gjorde med andra ord ingen åtskillnad mellan monumenten och den 
mark som de stod på eller låg i. Markens laglige ägare var också minnes-
märkets laglige ägare.  

Under 1700-talet, då kronans anspråk på skattejord försvagades och 
skatteböndernas äganderätt stärktes, skedde ingen förändring av fornmin-
neslagstiftningen och vid skatteköpen gjordes inga undantag för fornmin-
nena, däremot för ekskogen. Kronans äganderätt till minnesmärken på 
annan jord än kronans egen hade med andra ord försvunnit. I det cirkulär 
som skickades ut till landshövdingarna i april 1805 erkändes jordägarens 
rätt till minnesmärken. Cirkuläret bekräftade att statens anspråk på ägan-
derätt till fornminnen hade upphört, summerade Djurklou.

Enligt Djurklou innebar 1828 års förordning att statens skyddsrätt till 
fornlämningar utvidgades, däremot inte statens äganderätt. Förordningen 
medförde att jordägarens dispositionsrätt inskränktes. Den lämnade emel-
lertid öppet för jordägaren att återvinna sin dispositionsrätt om förbudet 
hindrade honom i hans verksamhet. I föreliggande fall kunde jordägaren 
göra en ansökan till Vitterhetsakademien. 1867 års förordning gav senare 
jordägaren rätt att inkomma till Kungl. Maj:t med ett underdånigt besvär. 
Djurklou skrev:
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Här torde vara nog att hafva ådagalagt, det Kongl. Maj:t och kronan 
aldrig genom några lagstiftningsåtgärder sökt göra gällande någon 
eganderätt till de fasta fornlemningarna, der jorden tillhört enskild 
egare, samt att således dessa − Kongl. Maj:t och kronans rätt att 
skydda dem obestridd – efter svensk lag måste anses vara jordegarens, 
jorden åtföljande egendom.19 

I en not tillade han:

Från Riksens Ständers sida har aldrig, huru man än vill tolka 1668 
års Riksdagsbeslut eller ständernas underdåniga skrifvelse af den 6 
juli 1857, något upphäfvande af jordegarens rätt till de å hans ego-
välde befintliga fornlemningar blifvit medgifvet, och det är ej hel-
ler antagligt att vår nuvarande representation skall finnas villigt att 
derpå ingå.20

Upphittare och ägare
Djurklou ägde betydande kunskaper i rättshistoria, något som han demon-
strerade vid genomgången av lagstiftningen om hembudsplikt för upphit-
tade fornfynd. Efter en grundlig redogörelse för landskapslagarnas stad-
ganden om fynd i jord eller i vatten (vrak eller bottenfynd) och senare 
uttolkningar av bland annat Johan Loccenius och Claudius Kloot, drog 
Djurklou slutsatsen att man före tillkomsten av 1684 års fyndplakat troli-
gen inte hade betraktat jordfynd som ingående i landskapslagarnas påbud 
om skatters delning mellan kronan och upphittaren. Den som gjorde ett 
jordfynd hade rätt att behålla det. Att 1684 års fyndplakat kom att om-
fatta även jordfynd var ett listigt drag. Man önskade nämligen att förvärva 
märkliga kuriositeter till ett så billigt pris som möjligt åt Antikvitetskol-
legiets museum. Det lyckades man inte med. Trots att man hade ålagt alla 
administrativa ämbetsmän, från överståthållaren till kronobetjäningens 
lägsta grader, att övervaka att plakatet efterlevdes, var det få föremål som 
kom museet till del genom hembudsplikten. Så småningom föreslog riks-
antikvarien Johan Helin inför den kommission som utarbetade 1734 års lag 

19 Ibid., s. 10. Kursiv i original.

20 Ibid. 
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att man skulle ändra lagstiftningen så att den blev mera gynnsam för upp-
hittaren. Helins förslag var baserat på den romerska rättens bestämmelser 
om förborgad skatt. En förändrad skrivning medtogs senare i brottsbalken. 
Lagtexten lydde: 

Af nedgrafven skatt, bottenfynd eller annat slikt ther ej finns ägare 
till, tage jordägaren halft och halft the som hitte. Är thet gammalt 
mynt, gull, silfver, koppar, metal eller andra konststycken, då bör 
han thet Konungen bjuda. Löser Konungen thet in, gifve honom 
fulla värdet och en åttondel thertill; then lösn behålle han som hit-
te.21

Om man granskade denna paragraf närmare rymde den en motsägelse, på-
pekade Djurklou. I första punkten tillerkändes jordägaren halvparten av 
fyndets värde. I den tredje punkten, som direkt avsåg antikviteterna, från-
kändes jordägaren denna andel. Incitamenten för jordägaren att hembjuda 
fynd förblev svaga och man fortsatte att sälja dem till guldsmeder och kop-
parslagare. 

1734 års bestämmelse och senare tillägg upptogs i 1828 års förordning 
och sedan i 1867 års. Båda förordningarna bekräftade principen att upp-
hittaren hade rätt till fyndet. ”[D]å man ej kan vara berättigad till en lösen 
uppgående till sakens fulla värde och derutöfver utan att ega själfva saken, 
så är det otvivelaktigt att jordfynd efter svensk lag är upphittarens egen-
dom”, fastslog Djurklou.22 

Hembudspliktens syften
I 1867 års förordning hade man i jämförelse med 1828 års gjort några ef-
tergifter. Föremål av trä, sten eller järn, som påträffades i jord eller i vatten, 
behövde inte längre hembjudas till staten. Den privata fornforskningen 
var tacksam för detta erkännande, medgav Djurklou. Förordningen gav 
enskilda rätt att bilda samlingar av antikvariska fynd, förutsatt att dessa inte 
bestod av någon glänsande metall. Men varför bibehölls då hembudsplik-
ten för föremål i guld, silver och brons?

21 Ibid., s. 13f. 

22 Ibid., s. 16. 
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Man kunde knappast göra gällande, menade Djurklou, att lagstiftningen 
var vetenskapligt motiverad eftersom den medgav splittring av större fyn-
digheter. ”Vid sidan af de rent vetenskapliga måste således finnas något 
annat skäl, som gör stadgandets oförändrade form af så stor vigt”.23 Ett skäl 
kunde man komma på spåren genom att undersöka hur lösensumman för 
fynd av ädla metaller förhöll sig till antikvitetsmarknadens priser. 

Enligt 1734 års och 1828 års lag om hembudsplikt för fynd av föremål 
i guld eller silver tillförsäkrades upphittaren fornsakens fulla värde. Men 
vilket var då dess fulla värde? År 1734 hade staten inga andra konkurren-
ter än kopparslagare och guldsmeder. I takt med den ökade och allt mera 
spridda samlarivern hade saluvärdet av fynd i guld eller silver avsevärt ökat. 
Den upphittare, som under 1700-talets tidigare hälft hade tilldelats en lö-
sen motsvarande metallens värde och en åttondel därutöver, hade fått en 
skälig ersättning. Redan i slutet av 1700-talet var situationen en annan. För 
ett upphittat mynt kunde en mynthandlare erbjuda ett mycket högre pris 
än summan av metallens värde och den utlovade extra åttondelen. Mynt-
handlaren tog nämligen myntets samlarvärde med i beräkningen. Lagstift-
ningen var helt enkelt till för att göra det möjligt för staten att till ett lågt 
pris förkovra de statliga samlingarna med värdefulla föremål i guld och 
silver. Staten (Djurklou avsåg förstås Statens historiska museum) värnade 
endast sina egna intressen.

För fynd av koppar eller brons tillförsäkrade lagen upphittaren en er-
sättning motsvarande dess metallvärde samt en förhöjning motsvarande 
fyndets vetenskapliga värde. Upphittarens ersättning blev visserligen skä-
lig, men möjligheten att en handlare i antikviteter var villig att betala mera 
än staten gjorde att många föremål i brons och koppar inte blev hembjud-
na. Såsom lagen var formulerad motverkade den med andra ord sitt syfte. 
Både staten och  enskilda seriösa samlare förlorade på denna ordning. 

Enligt Djurklou borde lagen om hembudsplikt ändras så att den till-
fredsställde både upphittarnas och samlarnas anspråk. Enklast vore om 
upphittaren av fynd i guld och silver ersattes med metallens värde och en 
summa som motsvarade fyndets vetenskapliga värde, på samma sätt som 
gällde för föremål i koppar och brons. Dessutom skulle det stå upphittaren 
fritt att acceptera eller avvisa den lösensumma som statens erbjöd. Statens 
historiska museum skulle på så sätt tilldelas en förköpsrätt till fynd av guld 

23 Ibid., s. 32f.
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och silver. Om en upphittare inte var nöjd med statens bud hade hon rätt 
att vända sig till någon annan. Hon hade däremot inte lov att först vända sig 
till någon annan och inte heller lov att smälta ned eller på andra sätt göra 
sig av med ett upphittat fynd. 

Frihet eller tvång
Så länge det fanns en lag till skydd för fornminnena måste den tillämpas 
med stor stränghet, framhöll Djurklou. Men vad skulle hända om tillsynen 
blev strängare? Jo, förr eller senare skulle Vitterhetsakademien tvingas av-
slå en begäran om flyttning, rubbning eller förstöring av fornminne. Om 
jordägaren inte var nöjd med beslutet skulle han överklaga hos Kungl. 
Maj:t, fordra expropriation av marken och begära ersättning för intrång 
och skada. Om detta inte kunde förvägras honom blev Kungl. Maj:ts dom 
ett prejudikat som säkert skulle föranleda en rad sådana ansökningar. Det 
skulle i sin tur medföra antingen att man exproprierade alla märkligare 
fornlämningar ”eller ock gifva dem rent till spillo”. Vad hade man då vun-
nit? Ingenting annat än erfarenheten att ”lagtvånget ensamt icke förmår 
skydda våra fornlemningar”. Jordägarna hade redan börjat inse sina rät-
tigheter på denna punkt, varnade Djurklou.24

Om den officiella fornforskningens viktigaste instrument − lagen − vi-
sade sig omöjlig att tillämpa, hur skulle man då nå fram till ett verksamt 
skydd av fornlämningarna? Den privata fornforskningens alternativ var 
att upplysa bönderna om fornminnenas betydelse och att stimulera deras 
intresse för fornminnenas bevarande. Om en nyfikenhet på fornminnena 
väcktes, lämpligen genom att barnen redan i folkskolan fick undervisning 
om de äldsta kulturförhållandena, skapades förutsättningar för att det för-
flutnas lämningar skyddades och bevarades.

24 Ibid. Cit. s. 21. 
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Den fria och den officiella 
fornforskningens möjligheter

Hur var det då med 1867 års förordning och den antikvariska forskningen? 
Fornforskningen förutsatte samlingar. Alla studielystna borde därför rim-
ligen ha tillåtelse att bilda samlingar, för egen del eller genom att bidra till 
tillkomsten av lokala offentliga museer. På denna punkt var lagen högst 
ogynnsam mot den privata fornforskningen, även om den sällan tilläm-
pades. Det fanns exempelvis ett lagstridigt men positivt bekräftande av de 
enskilda fornminnesföreningarnas rätt att samla på vissa slags fornföremål 
i den överenskommelse som uppgjorts mellan Vitterhetsakademien och 
fornminnesföreningarna på 1860-talet. Stora privata samlare som Christi-
an Hammer, vars samlingar innehöll både fornsaker och medeltida kyrklig 
konst, hade inte mött några hinder. Vitterhetsakademien tog sig med andra 
ord rätten att upphäva förordningen, betonade Djurklou. Men i princip 
kunde lagen när som helst tillämpas och de enskilda samlarnas trygghet 
räckte därför bara så länge som akademien inte förändrade sin inställning 
− lagen stod ju på akademiens sida. Men om man nu inte ansåg att lagen 
kunde tillämpas, varför då inte befria den antikvariska forskningen från 
densamma? undrade Djurklou.

För att kunna bedriva antikvarisk forskning krävdes inte bara sam-
lingar utan också utgrävningar och inspektioner på plats av fornlämningar 
och byggnader. Rätten att göra sådana undersökningar var kringskuren 
av fornminnesförordningen, som föreskrev att Vitterhetsakademien först 
skulle lämna sitt tillstånd. Beslutet kunde inte överklagas. Akademien ägde 
med andra ord en formell men otillbörlig rätt att hindra forskning. Däre-
mot, förklarade Djurklou, var han inte anhängare av idén att det skulle stå 
var och en fritt att göra undersökningar av fornminnen. Staten hade en 
skyddsrätt till fornlämningar, men det var den lärda bildningens plikt att 
tillmötesgå såväl samtidens som kommande tiders utbredda intresse för 
fornforskning, även om intresset inte alltid hittade en vetenskaplig form. 
Tiderna hade en gång för alla förändrats. De lärde kunde inte utgöra ett 
skrå. Ingen vetenskap fick monopoliseras, fastslog Djurklou. 
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Till förordningens försvar
Bror Emil Hildebrand påstod att staten ägde alla fornlämningar och forn-
saker. Djurklous mothistoria syftade till att visa att Hildebrand, och alla 
med honom som höll påståendet för sant, hade fel. Någon företrädesrätt 
i absolut mening ägde staten inte. Tvärtom, lagarna och historien visade 
att rätten till privat egendom var överordnad statens ansvar för fornmin-
nena. Det innebar i sin tur att statens ansvar för historiebevarandet inte 
kunde betraktas som överordnat andra alternativ, även om Djurklou inte 
ville gå så långt som Wolmar Sylvander och Christoffer Eichhorn, som 
båda ansåg att fornminnesförordningen borde avskaffas. Som ett försök 
till kompromiss talade Djurklou om statens överordnade skyddsrätt. En 
tid senare blev hans hållning mera radikal. Att avskaffa hembudsplikten för 
bronsföremål betraktade Djurklou då som ett första steg mot förordning-
ens upphörande. Målet var den privata och officiella fornforskningens full-
ständiga likställande.25 I likhet med många andra av de fria fornforskarna 
var Djurklou vankelmodig.

Svenska Fornminnesföreningen föreslog så småningom en förändring 
av hembudsplikten i en skrivelse till Kungl. Maj:t. Eller rättare sagt: Efter 
Sven Nilssons påtryckningar skickade fornminnesföreningen en skrivelse 
till Kungl. Maj:t med en begäran om att hembudsplikten för bronsföremål 
skulle upphöra. Denna skrivelse drogs senare tillbaka. När föreningen på 
nytt tog upp ärendet var det inte med något nytt förslag. Det var den tidi-
gare skrivelsen som gällde. Ärendet remitterades till Vitterhetsakademien 
och Bror Emil Hildebrand fick uppgiften att lämna ett utlåtande. 26 Illus-
trativt nog började han detta med att påpeka att Svenska fornminnesfören-
ingens förslag vittnade om en bristande vördnad för traditionen: 

Det torde utan tvifvel för många personer varit oväntadt att en 
förening af enskilda personer, bildad för det vackra ändamålet att 
bidraga till vården om fäderneslandets fornminnen och främja kun-
skapen om de folk som i äldre tid bebott eller besökt vårt land, an-
sett sig böra inleda sin verksamhet med ett bemödande att upprifva 

25 Gabriel Djurklou, Hvad den privata fornforskningen väntar af 1873 års riksdag (1873). 

26 Redogörelsen är baserad på det publicerade utlåtandet. Bror Emil Hildebrand, ”Hand-
lingar rörande ifrågasatt ändring af allmänna lagen och Kungl. Förordningen af den 29 
november 1867 föreskrifter rörande hembud åt Kongl. Maj:t och Kronan af jordfynd”, 
Antiqvarisk Tidskrift för Sverige 4 (1873), s. 1-25. 
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en författning, som ytterst grundar sig på vår äldsta lagstiftning, 
utgången ur Svenska folkets fria rättsmedvetande och som haft till 
följd, att vårt lands fornlemningar blifvit omsorgsfullare bevarade, 
än de flesta andra länders, och att Sverige eger ett fosterländskt 
fornsaksmuseum, som i rikedom och vetenskapligt värde står långt 
framom likartade samlingar i andra länder, med undantag af det vär-
defulla museet i Köpenhamn.27 

Den gällande förordningen hade inte legat i vägen för någon, framhöll 
Hildebrand. Den hade inte hindrat bildandet av enskilda eller offentliga 
samlingar. Den hade möjliggjort utvecklingen av Statens historiska mu-
seum till ett av de främsta museerna i Europa. Hur kunde man hävda att 
1867 års förordning hade varit skadlig för den fria fornforskningen, den 
arkeologiska vetenskapen, enskilda samlare och föreningar, när universi-
tetssamlingarna vuxit, gymnasiesamlingar och enskilda samlingar bildats 
och fornforskningen blomstrat under den tid som förordningen gällt?

Statens historiska museum var en centralt placerad och offentlig his-
torisk samling, underströk Hildebrand. Museet var öppet för allmänheten 
och föremålen var ordnade i fullständiga serier. Dess samlingar var rika på 
fornfynd i sten, mindre rika på fynd i ädla metaller. Detta och inget annat 
var anledningen till att hembudsplikten hade upphört för vissa fynd medan 
det kvarstod för fornföremål i guld, silver och brons, förklarade Hilde-
brand. Vetenskapen krävde ett centralmuseum med fullständiga samlingar. 
Landskapsmuseernas målsättningar var andra. Ur arkeologisk synvinkel 
bildade inte landskapen någon enhet. Den arkeologiska vetenskapens upp-
gift var inte heller att utforska de enskilda landskapens fornhistoria. För 
kunskaperna om forntidens befolkning var varken 1809 års utstakade riks-
gräns eller landskapsindelningarna av betydelse. Såväl för forskaren som 
för vetenskapen som sådan var det därför angeläget att fornsakerna förva-
rades i ett riksmuseum, framhöll Hildebrand. 

27 Ibid., s. 264f.
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Vetenskapens krav
Bror Emil Hildebrands remissvar ger en blixtbelysning av orsakerna till att 
den fria fornforskningens rebeller stundom (eller nästan jämt) var förar-
gade, för att inte säga ursinniga. Hildebrands franka utgångspunkt var att 
Statens historiska museum var överordnat andra museer. Han lät förstå, 
att sedan detta museum blivit fullständigt, kunde andra samlare ta av det 
som blev över. Han lät också, liksom tidigare, förstå att fornminnesfören-
ingarnas museer och andra provinssamlingar hade andra uppgifter än de 
vetenskapliga.28 Hildebrand undvek att gå in på frågan om fördelningen 
av ansvaret för historiebevarandet och dess organisering och han avstod 
uttryckligen från att kommentera förhållandet mellan det statliga och det 
enskilda fornminnesskyddet: ”Jag vill icke uppehålla mig med betraktelser 
öfver den grundtanke, som, med afseende på förhållandet mellan det all-
männas eller statens och den enskildes rätt, genomgår Fornminnesfören-
ingens underdåniga framställning.”29 Statens historiska museum, dess be-
tydelse och utveckling som vetenskaplig institution, ställdes i förgrunden 
och den övergripande historie- och museipolitiska frågan blev hängande i 
luften. 

Det är tänkbart att Hildebrands skrivelse syftade till att slå vakt om 
bronsfrågans vetenskapliga definition. Den var ett uttryck för museiväsen-
dets begynnande professionalisering och vetenskapens framryckning som 
överordnad museiideologi. Man kan också tänka sig att han undvek de sto-
ra historiepolitiska frågorna för att inte hamna i en diskussion om huruvida 
staten faktiskt ägde fornminnena eller ej. I stället för att ta upp frågan om 
det medborgerliga engagemanget för historiebevarandet betonade Hilde-
brand att det handlade om vetenskapens krav och förutsättningar.

Till denna utgångspunkt var Djurklou tvungen att anpassa sig. Veten-
skapen krävde frihet, hävdade Djurklou. Vetenskapen krävde att Statens 
historiska museum som riksmuseum var överordnat andra museer, hävdade 
Hildebrand. Bronsfejden uttryckte, bland mycket annat, en kraftmätning 
när det gällde att vinna anslutning till vilket av de krav som vetenskapen 
ställde som borde placeras främst. Djurklou ville avskaffa statens lagstad-
gade ”monopol” på fornminnesskyddet. Han pekade på att det stod i strid 
med den innevarande tidens rättsuppfattning och med hur fornminnes-

28 Se kap. 3.

29 Ibid., s. 265.
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skyddet faktiskt hade utvecklat sig. När den officiella fornforskningen träd-
de fram på 1600-talet kunde den inte förutse tillkomsten av associationer 
som tog historiebevarandet som sitt arbetsfält. Den kunde inte förutse den 
privata fornforskningens framväxt, framhöll han. Samtidigt var Djurklou 
snärjd av den gränslinje mellan vetenskapsmän och amatörer som pro-
fessionaliseringen av det kulturhistoriska museiväsendet medförde. Pro-
fessionaliseringen, och framför allt arkeologins institutionalisering som 
museivetenskap, utmanade tanken om ett medborgerligt organiserat histo-
riebevarande. Det blev inte mindre politiskt legitimt, men fick svårare att 
försvara sin plats inom den vetenskapliga sakkunskapens område, det som 
var de yrkesmedvetna museimännens och arkeologernas arena. 

När Bror Emil Hildebrand skulle motivera statens förtursrätt till forn-
minnena hänvisade han till historien. I 1666 års plakat och 1684 års plakat 
hittade han grunderna för principen om statens äganderätt till det förflut-
nas lämningar. Samtidigt markerade hänvisningarna till vetenskapens krav 
att ett nytt motiv hade introducerats. 

Ett annat exempel på strategin att ge bronsfrågan en vetenskaplig defi-
nition lämnade Hans Hildebrand 1873 i uppsatsen Den vetenskapliga forn-
forskningen: Hennes uppgift, behof och rätt, en polemisk artikel riktad mot 
Djurklous Om svensk fornforskning.30 Hans Hildebrands genmäle bildar 
utgångspunkt för Olof Ljungströms analys av bronsfejden i avhandlingen 
Oscariansk antropologi: Etnografi, förhistoria och rasforskning under sent 1800-
tal. Ljungström påpekar att bronsfyndsfrågan aktualiserade en motsättning 
mellan formeringen av en ”storstadsvetenskap” och den fornforskning som 
sedan länge bedrevs av konstnärer och folklivsforskare i olika landsdelar. 
Ytligt sett handlade det om rätten och möjligheten att bilda och utveckla 
privata samlingar. På en mera grundläggande nivå handlade det om hur 
vetenskaplighet skulle bedömas.31

Enligt Ljungström accepterade båda lägren premissen att museet var 
den plats där forskningen erbjöds bäst villkor. Vitterhetsakademiens före-
trädare framhöll att ett centralmuseum med rika och representativa sam-
lingar utgjorde en förutsättning för vetenskapliga undersökningar. Svenska 
Fornminnesföreningens anhängare betraktade centralmuseiidén mera som 
ett hot än ett löfte, menar Ljungström. De såg idén som ett uttryck för 

30 Hans Hildebrand, Den vetenskapliga fornforskningen, hennes uppgift, behof och rätt (1873).

31 Ljungström (2002). Bronsfrågan behandlas på s. 115-122.
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akademiens och riksantikvariens vilja till makt och kontroll. 1873 års för-
ordning gjorde det möjligt för alla samlare att bilda serier efter Thomsens 
treperiodsystem, sten-, järn- och bronsålder, men eftersom de fria fornfors-
karna vidgick att storleken av en samling var avgörande för den vetenskap-
liga forskningens kvalitet, kom man också att bekräfta Hans Hildebrands 
bild av att den antikvariska forskning som bedrevs i provinsen inte kunde 
mäta sig med den som bedrevs i huvudstaden. ”Fornminnesföreningens 
män vann slaget men förlorade kriget”, skriver Ljungström.32 

Enligt Ljungström var Hans Hildebrands starka övertygelse om be-
hovet av ett arkeologiskt centralmuseum framför allt grundad i en veten-
skaplig forskningspraktik. Modellen för arkeologin som vetenskap häm-
tade Hans Hildebrand från paleontologin. ”Vetenskapen själv, eller kanske 
till och med ’vetandet’, krävde centralisering, systematik och aggregation 
av forskningsmaterialet, inte Vitterhetsakademien”, sammanfattar Ljung-
ström Hans Hildebrands argument.33 

Avslutning
Gabriel Djurklous mening var knappast att Svenska Fornminnesfören-
ingen hade vunnit slaget men förlorat kriget. Han tillmätte sin egen och 
Sven Nilssons insats en avgörande betydelse för den nya förordningens 
tillkomst. Dess viktigaste resultat var ett vidgat spelrum för enskilda forn-
forskare, samlare och museibildare: 

Vi hade en gammal Riksantiqvarie och alla antiqviteter voro Riks-
antiqviteter. Att äga fornsaker privat var ett brott och allt enskilt 
samlande var förkastligt. Gamle Sven Nilsson och jag höjde upp-
rorsfanan och jag utkastade den ena skriften efter den andra, och 
detta oaktadt Akademien om i hopp att paralysera motståndet eller 
av andra skäl vet jag ej gjorde mig till dess Antiqvitets Intendent. 
Olyckligtvis var jag oförbätterlig och striden pågick. I mina berät-
telser till Akademien påvisade jag tydligt och klart att dess envälde 
saknade all rättsgrund, att de skyddande förordningar den förskaffat 
sig icke kunde tillämpas och att Akademien ej ens kunde våga försö-
ket att tillämpa dem i många fall då motstånd mötte. Lika som jag i 

32 Ibid., s. 115. 

33 Ibid., s. 116.
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början hade ett godt stöd i C. C. Rafn fick jag det sedemera i Wor-
saae och med dessa danska hjelptrupper lyckades jag besegra mina 
egna landsmän. Vid riksdagen lyckades Nilsson och jag att få en fri-
are författning hvad brons och stensaker angick, och uppsamlandet 
af dylika tog derefter en fart, som blef till stor nytta för forskningen 
i allmänhet, och särskildt för riksmuseet, der de flesta enskilda sam-
lingar förr eller senare hamna. Vi kunde nu bilda provinsmuseer, 
och Hazelius skulle aldrig kunnat gifva sitt storartade Museum en 
sådan utsträckning om ej denna strid utkämpats.34 

Djurklou uppfattade med andra ord den nya förordningen som ett musei-
politiskt genombrott. Den markerade en stor seger för den privata forn-
forskningen och idén om en civilsamhällelig organisering av historiebeva-
randet. Enväldet hade slutligen fallit − tycktes det åtminstone Djurklou. 

34 Djurklou citerad från Insulander (1969), s. 61.
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Artur Hazelius gör entré

80

Med 1800-talets storslagna och påkostade världsutställningar blev utställ-
ningen ett massmedium. Den första världsutställningen i London 1851 
sågs av sex miljoner besökare och hade 14 000 utställare. Utställningen i 
Paris år 1900 besöktes av 50 miljoner människor och hade 18 000 utstäl-
lare. Världsutställningarna kan betraktas som gigantiska experimentverk-
städer för nationell och industriell självpresentation. Man kan se dem som 
gestaltningar i sig själva, och som scener för tusentals andra. Om målsätt-
ningarna var de samma, att demonstrera nationers industriella, vetenskap-
liga och kulturella konkurrenskraft, så var ingen utställning den andra lik. 
Kreativiteten i utställandets konst flödade.1 Världsutställningarna är ett av 
många uttryck för en för 1800-talet karaktäristisk åskådnings- och nöjes-
kultur. Till denna fogar sig en rad institutioner och attraktioner: museer, 
akvarier, laterna magica, kosmoramor, dioramor och panoramor, varuhus, 
basarer, biografer och konstgallerier, ambulerande menagerier, nöjesfält 
och zoologiska trädgårdar, för att nu nämna några.2 Idéer och initiativ flö-

1 Sekundärlitteraturen om 1800-talets världsutställningar är enorm. Nyare nordiska bidrag 
är Brita Brenna, Verden som ting og forestilling: Verdensutstillinger og den norske deltakelsen 
1851-1900 (2002); Anders Ekström, Den utställda världen: Stockholmsutställningen 1897 och 
1800-talets världsutställningar (1994); Kerstin Smeds, Helsingfors − Paris: Finlands utveck-
ling till nation på världsutställningarna 1851-1900 (1996). 

2 Bennet skriver om ”the exhibitionary complex”. Se Bennett (1995), s. 59-88. Uttrycket är 
användbart, även om jag tycker Bennets teoretiska utgångspunkter begränsar synfältet.
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dade över gränserna för olika slags utställningsverksamheter, medierings-
former och konstgrenar.3 

I den brokiga utställningskulturen etablerades flera genrer för gestalt-
ning. En genre som visade sig falla i publikens smak var dräktdockorna. 
Dräktdockor var dockor i naturlig storlek med naturtroget skulpterade an-
sikten och händer som företrädesvis, men inte uteslutande, kläddes i folk-
liga högtidsdräkter, skor, huvudbonader och smycken.4 Under hela 1800-
talet var naturalistiskt utformade dockor ett populärt och vanligt inslag i 
städernas nöjesliv. Vaxmuseer som Madame Tussaud’s i London hör till 
de tidigaste exemplen.5 I denna dockornas värld var den folkdräktsklädda 
skulpterade dockan inte den vanligaste, däremot vann den stora framgång-
ar som gestaltningsform på världsutställningarna. 

Det förefaller som om dräktdockan först uppträdde på Stockholms-
utställningen 1866. Långt tidigare förekom det utställningar med dockor 
klädda i folkliga dräkter, då som leksaksdockor iklädda dockkläder. Astrid 
Oxaal har i sin fascinerande studie Drakt og nasjonal identitet 1760-1917: 
Den sivile uniformen, folkedrakten og nasjonen uppmärksammat flera sådana 
utställningar och utställare i Bergen under 1800-talets första decennier.6 I 
alla Oxaals exempel var utställarna och docktillverkarna kvinnor. I Bergen 
fanns exempelvis två systrar Vedeler som både tillverkade dockor och drog 
ut med dem på turné. De utformade bland annat en docktablå efter Adolph 
Tidemands berömda målning ”Brudefaerden i Hardanger”, som visades 
på utställningen i London 1862. ”Begestringen for den nasjonale kulturen 
hade bidratt til att uforsörgete kvinnor kunne konkurrere i et underhold-
nings- og suvenirmarked i det offentlige rum”, skriver Oxaal.7

3 Se Ekström et al., ed., 1897: Mediehistorier kring Stockholmsutställningen (2006) för illustra-
tiva exempel och litteraturhänvisningar. 

4 Se Jonas Berg, ”Dräktdockor − Hazelius' och andras", Fataburen (1980); Astrid Oxaal, 
Drakt og nasjonal identitet 1760-1917: Den sivile uniformen, folkedrakten og nasjonen (2001). 

5 Mark B. Sandberg, Living Pictures, Missing Persons: Mannequins, Museums and Modernity 
(2003); Vanessa R. Schwartz, Spectacular Realities: Early Mass Culture in fin-de-siècle Paris 
(1998). Se även Marc Maure, “Bønder, ånder, dukker og skuespillere i de første folkemu-
seerna”, Nordisk Museologi 1 (2004) och här anförd litteratur om användandet av dräkt-
dockor i de skandinaviska folklivsmuseerna. Både Maure och Sandberg uppmärksammar 
den konkreta förbindelsen mellan förekomsten av naturalistiskt utformade dockor i mu-
seiutställningar och de vid tiden populära vaxkabinetten. 

6 Oxaal (2001), s. 167-184. 

7 Ibid., s. 176.
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Systrarna Vedelers dockor ställdes också ut på den första skandinaviska in-
dustriutställningen i Stockholm 1866.8 Vid samma utställning, men utan-
för det officiella programmet, kunde man också se dockor i naturlig storlek 
klädda i folkliga dräkter. De visades bara en kort tid i Stockholm. Som 
sevärdhet var de avsedda för den kommande världsutställningen i Paris. 
I Paris ställdes dockorna ut gruppvis i för ändamålet särskilt uppbyggda 
nischer i den svenska utställningsbyggnaden. Idégivaren förefaller ha varit 
Fritz von Dardel, som var utställningskommissarie. Dockornas huvuden 
och händer skulpterades av Carl August Söderman, som ansågs särskilt 
skicklig i denna konstart. Varje docka hade ett individuellt utseende och 
formades efter levande modeller. Till världsutställningen i Wien 1873 
skickade man ånyo dräktklädda dockor signerade Dardel och Söderman. 
Även dessa ställdes ut i Stockholm i väntan på vidare transport. 9

Skandinavisk-etnografiska samlingen
År 1872 steg Artur Hazelius in på museiarenan. Entrén var diskret men 
bar med sig ett karaktärsdrag för den kommande framgångssagan – det 
målmedvetna bruket av pressen för att främja sin sak – oftast med hjälp 
av andras pennor, välvilliga redaktörer och trogna vapendragare. Hazelius 
tillkännagav sina planer för den läsande publiken genom journalisten och 
författaren Claes Lundin och en artikel i Stockholms Dagblad i november 
1872.10 Några dagar tidigare hade Hazelius lämnat Lundin en promemoria 
med de viktigaste upplysningarna och inbjudit honom att besöka samling-
arna, som förevisades på Drottninggatan 87.11 Lundin kunde sedan berätta 
att Hazelius avsåg att bilda en permanent samling av dyrbara nationaldräk-
ter och ställa ut dessa på dockor. 

Förbindelsen mellan Hazelius museiverksamhet och utställningarna av 
dräktdockor i Paris och Wien har ofta uppmärksammats i sekundärlittera-

8 Ibid., s. 178. 

9 Berg (1980), s. 14.

10 Claes Lundin, ”Samling af svenska folkdrägter”, Stockholms Dagblad 29/11 1872. 

11 Böök (1923), s. 289ff. 
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turen.12 Den var också uppenbar för samtiden.13 Det var i själva verket med 
visionen om att ytterligare fullända dräktdockan som genre och med ambi-
tionen att göra en permanent utställning − de dräktklädda dockorna hade 
ju tidigare bara visats helt tillfälligt − som Hazelius trädde fram på huvud-
stadens museiscen. Lundin kunde berätta att Söderman lovat att skulptera 
dockornas huvuden och att Hazelius avsåg att gå mycket noggrant tillväga 
när det gällde ”valet af för varje särskild bygd karakteristiska typer, på grup-
pernas naturtrogna anordning äfvensom sjelfva figurernas sammansättning, 
såsom beräknad på större varaktighet”. Under förutsättning att utrymmet 
och pengarna räckte till, skulle samlingen berikas med ”egendomliga” och 
för ändamålet lämpliga bohagsting.14 Södermans anförda löfte borgade för 
utställningens konstnärliga kvalitet, medan utfästelsen om noggrannhet i 
valet av material och trohet mot förlagan, bondekulturen, underströk att 
idén var väl övervägd och allvarligt menad. En tid senare presenterade Ha-
zelius, om än ytterst knapphändigt, museiplanerna i en broschyr, Några 
anvisningar vid samlandet af svenska folkdrägter m.m.15 

I oktober 1873 hade planerna blivit verklighet. Skandinavisk-etno-
grafiska samlingen slog upp sina portar på Drottninggatan 71 A. Lokalen 
var den södra av de två paviljonger som flankerade entrén till Trädgårds-
föreningen. Platsen var väl vald. Under 1860- och 1870-talen var Drott-
ninggatan en fashionabel promenadgata, ett av stadens offentliga uppvis-
ningsrum, nöjes- och affärsstråk.16 I Drottninggatans norra ände låg flera 
vetenskapliga institutioner. Tekniska Högskolan, Farmaceutiska institutet, 
Vetenskapsakademien och Naturhistoriska riksmuseet hörde till dessa.17 I 
gatans början låg Hammers museum, tillgänglig för publiken sedan 1861. 

12 Berg och Oxaal har uppmärksammat detta. Se ovan not 4. Det har också en lång rad andra 
forskare och författare. Se t.ex. Bjarne Stoklund, ”International exhibitions and the new 
museum concept in the latter half of the nineteenht century”, Ethnologia Scandinavica 23 
(1993); Elisabet Stavenov-Hidemark, ”Museitankar i tiden”, Nordiska museet under 125 år, 
ed. Hans Medelius et al., (1998). 

13 Se t.ex. ”Wingåkersstuga i Hufvudstaden”, Allehanda för folket 26/2 1874. 

14 Claes Lundin, ”Samling af svenska folkdrägter”, Stockholms Dagblad 29/11 1872.

15 Artur Hazelius, Några anvisningar vid samlandet af svenska folkdrägter m.m. (1872). 

16 Arthur Sjögren, Drottninggatan genom tiderna: Kulturhistoriska anteckningar (1923).

17 Om Drottninggatan som en del av stadens vetenskapliga centrum, se Jenny Beckman 
(1999), s. 122f. 
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Med öppnandet av Skandinavisk-etnografiska samlingen hade huvudsta-
den begåvats med ett nytt museum och en ny attraktion i en expanderande 
urban åskådnings- och nöjeskultur.18 Precis som Hazelius genom Lundin 
hade lovat tidningsläsarna kunde dessa i Skandinavisk-etnografiska sam-
lingen beskåda Södermans dockor klädda i färgglada och rikt broderade 
högtidsdräkter. Figurerna var arrangerade i tre mindre trästugor som likt 
dockskåp var öppna mot betraktaren.19 De förklarades föreställa stugor 
från Södermanland (Vingåker), Skåne (Ingelstad) och Halland (en ”båla-
stuga”). Dockorna var uppställda i tablåer, även om museet först senare 
kom att få docktablåer efter välkända konstmotiv.20 Den levande tablån − 
tableux vivant − var för övrigt en mycket populär underhållningsform vid 
denna tid och ett vanligt inslag i teaterrepertoaren.21 Motivet för Vingå-
kersstugan var ”fästepigans” och ”fästepiltens” tredje lysningsdag, för att 
nämna ett exempel.22

Nykomlingen
När Artur Hazelius i oktober 1873 öppnade Skandinavisk-etnografiska 
samlingen stod han i periferin av det historie- och museipolitiska spelrum-
met. Men även om han var en nykomling var han ingen novis. Han var 
förtrogen med de spänningar och osäkerheter som karaktäriserade histo-
rie- och museipolitiken. Hazelius var medlem av Svenska Fornminnesför-
eningen och tillhörde den utvalda krets som kallades att stifta föreningen 
i november 1869. Under några år var han föreningens revisor och under 
hösten 1872 tilldelades han en mindre summa av föreningen för att upp-

18 Solveig Jülich, Skuggor av sanning: Tidig svensk radiologi och visuell kultur (2002); Pelle 
Snickars, Svensk film och visuell masskultur 1900 (2001); Eva Åhrén Snickare, Döden, kroppen 
och moderniteten (2002).

19 Alla interiörerna var inte klara när Skandinavisk-etnografiska samlingen öppnade i okto-
ber 1873. De färdigställdes efter hand.

20 Se kap. 7. 

21 Se Grandien (1991). Stuginteriörerna anknöt otvetydigt till folklivsmotivet som konstnär-
ligt genre. Se Lena Johannesson, Den massproducerade bilden: Ur bildindustrialismens histo-
ria (1997), s. 66ff; Eva-Lena Bengtsson, Verklighetens poesi: Svenska genrebilder 1825-1880 
(2000); Tomas Björk, August Malmström: Grindslantens målare och 1800-talets bildvärld 
(1997).

22 ”Wingåkersstuga i Hufvudstaden”, Allehanda för folket 26/2 1874. 
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teckna folkvisor och folksägner i Östergötland. För övrigt spelade han 
ingen framträdande roll i föreningen. Många av Hazelius tillskyndare var 
emellertid medlemmar av Svenska Fornminnesföreningen. Flera av dessa 
hade kallats till det stiftande mötet. Några av dem satt i föreningens sty-
relse. Till denna skara av bundsförvanter hörde Per Emanuel Bergstrand, 
Christoffer Eichhorn, Nils Linder, Frithiof Grafström (Hazelius svåger), 
Axel Key, Nils Månsson Mandelgren och Gunnar Olof Hyltén-Cavallius. 
Att Hazelius aktivt utnyttjade möjligheten till alliansbildning med Svenska 
Fornminnesföreningens upprorsmän avspeglas i det brev som han i be-
gynnelsen av sin samlarverksamhet skickade till Hyltén-Cavallius. I brevet 
berättade han om sina planer på att skapa ett ”Svenskt etnografiskt mu-
seum”:

Huru hela det vidsträckta fält varom här är fråga, blifva nästan för-
summat av vederbörande akademier, detta känner ni vida bättre än 
jag – och således nödvändigheten att med allvar och kraft gripa in, 
om man på så många ställen skall kunna rädda till och med endast 
spillror av vad som varit utmärkande för vårt folk i afseende på dräk-
ter och hemlif.23

Även om Hazelius inte själv deltagit i den utredning om ett museum som 
Svenska Fornminnesföreningen tidigare initierat, var han utan tvekan be-
kant med detta projekt. Både Eichhorn och Mandelgren hade ju utrett frå-
gan.24 

I föregående kapitel har jag försökt ge en bild av osäkerheterna kring 
historiebevarandets organisering och avvägningarna mellan statligt och ci-
vilsamhälleligt ansvar och legitimitet. I detta kapitel skall jag, med utgångs-
punkt från några empiriska nedslag i Nordiska museets tidigaste historia 
och samtidsbilder av Hazelius verksamhet med Skandinavisk-etnografiska 
samlingen i början på 1870-talet, introducera de olika slags oklarheter som 
uppstod kring Hazelius och dennes museiverksamhet. Oklarheterna gällde 
arten av de anspråk på att vara en samhällsinstitution som Hazelius både 
reste och förnekade. De gällde frågan vad det var för slags museum som 
Hazelius byggde upp och frågan om hur långtsyftande projektet var. De 

23 KB. Gunnar Olof Hyltén-Cavallius samling. Brev från A. Hazelius till G. O. Hyltén-Ca-
vallius 23/12 1872. 

24 Se kap. 4. 
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gällde den tidigt väckta frågan om homogenitet och heterogenitet i fö-
remålssamlingarna. Men osäkerheterna gällde också Artur Hazelius själv. 
Vad var han för slags museiman? Var han en ”riktig” museiman? I senare 
kapitel kommer jag att följa utvecklingen av och försöken att reducera des-
sa och närstående osäkerheter. 

Osäkerheten omkring 1870 om arten, vidden och organisation av det 
offentliga ansvaret för historien utgjorde en grundläggande förutsättning 
för den spektakulära verkan som Hazelius och Nordiska museet så små-
ningom skulle få på den musei- och historiepolitiska arenan. Av betydelse 
var också att några tydliga gränslinjer ännu inte hade dragits upp mellan 
konstindustriella, historiska och etnografiska museer. Osäkerheterna gav 
Hazelius spelutrymme. Kring 1870 var trängseln på museiarenan stor. Ak-
törerna var många och de tycktes hela tiden bli fler. Rollfördelningen var 
inte klar. I själva verket pågick ett ömsesidigt och intensivt tillskrivande av 
roller. En och samma person kunde vara hjälte eller skurk, beroende på 
vem som berättade historien. Man var inte överens om vad för slags drama 
som man medverkade i, hur det hade börjat eller hur det borde sluta. Även 
om vissa aktörer enkelt kunde igenkännas som varandras antagonister, var 
det osäkert om någons position förblev oförändrad och fast. Komplexa al-
lieringsmöjligheter öppnade vägen för Hazelius museiambitioner.

Museidrömmar i huvudstaden
1870-talet är ur historie- och museipolitisk synvinkel en händelserik tid, 
inte minst i Stockholm. Bildandet av Svenska Fornminnesföreningen och 
kraven på en förändring av fornminnesförordningen har redan behandlats. 
Föreningen hade lyckats starta en tidskrift. Den hade inrättat sommarmö-
ten och bildat en egen ombudsorganisation för fornminnenas uppspårande 
och skydd. Dessutom hyste man planer på att skapa ett museum. Hans 
Hildebrand började ge ut Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakade-
miens månadsblad (1872) i ett försök att hörsamma det stora intresset för 
fornforskningen utanför akademien. Vid Statens historiska museum hade 
två ordinarie amanuenstjänster inrättats 1871. Som amanuenser tillsattes 
Hans Hildebrand och Oscar Montelius. Sett till museets historia var det en 
kraftfull åtgärd för förbättrandet av villkoren för museet. Under decennier 
hade Bror Emil Hildebrand varit museets enda tjänsteman. Innan beslutet 
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hade fattats skrev han till sonen Hans Hildebrand att förslaget skulle inne-
bära en revolution i Vitterhetsakademiens stat: ”Går riksdagen in på saken, 
så är din närmaste framtid betryggad, och Akademien kan blifva centrum 
för den arkeologiska forskningen i Sverige.”25 

Vid Statens historiska museum var verksamheten livlig. Stockholm 
skulle stå som värd för en stor internationell arkeologisk kongress 1874 
med Hans Hildebrand som ordförande. Det var viktigt att museet fram-
stod som ett betydande arkeologiskt och vetenskapligt grundat museum 
när gästerna anlände. Montelius författade en vägledning och Hans Hilde-
brand publicerade ett illustrerat verk över samlingarna.26 

Hösten 1871 erbjöd Christian Hammer staten att köpa hans stora sam-
lingar för att bilda ett konstindustriellt museum − ett erbjudande som inte 
antogs.27 Christoffer Eichhorn försökte på olika sätt medverka till tillkom-
sten av ett konstindustriellt museum och publicerade med anledning av 
försäljningen av Hammers samlingar Kort öfverblick af Christian Hammers 
konst- och kulturhistoriska museum (1871), Ifrågasatt Konst-industri-museum 
(1872), Skall vår industri gå framåt eller gå under. Några frågor och svar 
(1872) och Frågan om ett konst- och slöjdmuseum inför riksdagen (1874).28 
Christian Hammer gav ut Handlingar rörande Hammers museum i Stockholm 
1871.29 År 1872 dog Carl XV. Han hade testamenterat sina stora samlingar 
av konst, skulptur och konsthantverk till staten.30 Samma år föreslog Fritz 
von Dardel att man skulle bilda ett museum för Svenska Slöjdföreningen.31 
Några år senare tillsattes en kommitté för att utreda bildandet av ett statligt 
konstindustrimuseum. Dardel hörde till dess medlemmar och betänkandet 
lämnades 1877. Kommittén föreslog att ett konstindustrimuseum skulle 
uppföras vid Hötorget och att det skulle innehålla Carl XV:s samling jämte 

25 ATA. Hans Hildebrands arkiv. Brev från B. E. Hidebrand till H. Hildebrand 6/12 1870. 

26 Oscar Montelius, Statens Historiska Museum: Kort beskrifning (1874); Hans Hildebrand, 
Teckningar ur svenska statens historiska museum (1873). 

27 Se Frick (1978), s. 84f.

28 Christoffer Eichhorn, Frågan om ett konst- och slöjdmuseum inför riksdagen (1874); Christof-
fer Eichhorn, Ifrågasatt Konst-industri-museum i Stockholm (1872); Christoffer Eichhorn, 
Kort öfverblick af Christian Hammers Konst- och kulturhistoriska museum (1871); Christoffer 
Eichhorn, Skall vår industri gå framåt eller gå under?Några frågor och svar (1872). 

29 Christian Hammer, Handlingar rörande Hammers museum i Stockholm (1871).

30 Frick (1978), s. 85.

31 Ibid.
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föremål ur Livrustkammaren, Slöjdföreningens museum och Statens his-
toriska museum.32 Svenska Fornminnesföreningen efterforskade, som jag 
har visat, möjligheterna att bilda ett museum för föreningen.33 Mandelgren 
sökte revansch på riksantikvarien och utgav Några bidrag till den svenska 
arkeologiska forskningens historia under den tid B. E. Hildebrand innehaft riks-
antiquarieembetet (1876).34 En annan museifråga som stod på dagordningen 
var bildandet av ett etnografiskt museum.35 Det var mycket på gång när 
Artur Hazelius gjorde entré. 

Neografen som blev samlare
Vem var då denne nykomling bland samlare och museibildare?

Efter Hazelius död våren 1901 skrev Fridtjuv Berg en minnesteckning 
för Svensk Läraretidning under rubriken ”Artur Hazelius – skolmannen”.36 

Hvem Artur Hazelius – Skansdoktorn var, det vet hvarje barn i Stock-
holm, och äfven många därutanför − Men Artur Hazelius – skolman-
nen? Honom hafva de flesta sedan länge glömt. Han har för nutidens 
släkte varit alldeles fördunklad af sin efterträdare, sitt senare jag.
 Men i slutet af 60-talet och början af 70-talet kände man ho-
nom väl. Han var då en beryktad och – låtom oss tillägga – mycket 
illa beryktad man. Han lika väl som Victor Rydberg, med hvilken 
han nu delar äran att höljas med rosor och lager.
 Hvad som förskaffade honom hans vanrykte var – naturligt-
vis – hans nitälskan för en reform.

När Hazelius kallades som stiftande medlem i Svenska Fornminnesfören-
ingen var han, som Berg sammanfattade saken, en ”mycket illa beryktad 
man”. Det var få som efter Hazelius död fann anledning att uppmärksam-
ma detta förhållande. Berg skulle kanske inte heller ha gjort det, om han 
inte också kunnat tillägga, att tiden hade gett Hazelius som stavningsrefor-

32 Ett museum för konstindustri och slöjd i hufvudstaden: Underdånigt betänkande och förslag afgif-
vet den 3 december 1877 (1878). Se även Frick (1978), s. 115.

33 Se kap. 4

34 Nils Månsson Mandelgren, Några bidrag till den svenska arkeologiska forskningens historia 
under den tid Dr … B. E. Hildebrand innehaft riksantiqvarie-embetet (1876). 

35 Arcadius (1997), s. 76f.

36 Fridtjuv Berg, ”Artur Hazelius – skolmannen”, Svensk Läraretidning, 20, no. 24 (1901). 
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mator rätt. Även om Hazelius som skolman blev alldeles ”fördunklad af sin 
efterträdare”, återupprättades hans ära också som neograf. Vägen till lag-
rarna var emellertid inte ortografin utan Nordiska museet och Skansen.

Artur Hazelius föddes i Stockholm 1833. Fadern var Johan August 
(Janne) Hazelius, en känd tidningsman och militär. Modern hette Lovisa, 
född Svanberg. År 1854 blev Hazelius student i Uppsala och promoverades 
till filosofie doktor där 1860. Ämnet var Nordiska språk. Därefter började 
han som adjunkt vid Nya Elementarskolan och fortsatte 1864 som lektor i 
svenska språket och litteraturen vid Högre lärarinneseminariet. Samma år 
gifte han sig med Sofi Grafström, dotter till skalden och biskopen i Här-
nösand Anders Abraham Grafström. År 1868 lämnade han lektorsbefatt-
ningen och började som rektor för Albert Vilhelm Staaffs privatskola. År 
1869 slutade han där med avsikten att försörja sig som fri skriftställare. 
Hazelius hade då redan namn av ”språkman”, bland annat genom kritiska 
analyser av Bibelkommissionens pågående översättning.37 Under slutet av 
1860-talet ingick Hazelius i redaktionskommittén för Läsebok för folksko-
lan38 och senare utgav han en egen läsebok med titeln Fosterländsk läsning 
för barn och ungdom.39 1874 föddes sonen Gunnar och samma år dog hus-
trun Sofi Hazelius. 

När Svenska Fornminnesföreningen bildades hade Hazelius gjort 
skandal och upprinnelsen till skandalen var Nordiska rättstavningsmötet. 
Rättstavningsmötet var ett skandinavistiskt uppslag. Vid Andra skandina-
viska nationalekonomiska mötet i Stockholm 1866 föreslogs att man skulle 
arrangera ett nytt skandinaviskt möte för att diskutera möjligheterna att 
åstadkomma en större likhet mellan de skandinaviska skriftspråken. Som 
sådan var idén inte ny, men det var först i förbindelse med andra harmo-
nieringssträvanden mellan de skandinaviska länderna som rättstavnings-
frågan blev föremål för mera genomgripande aktivitet. Grundfrågan var 
huruvida man kunde reformera stavningen så att gemensamma ljud också 
hade gemensamma tecken. Förberedelserna började med att man kallade 
till möten i Kristiania, Köpenhamn, Lund och Uppsala. Både i Uppsala 
och i Lund förslog man att det skulle finnas ombud från huvudstaden. Ef-

37 Artur Hazelius, Det svenska bibelöfversättningsarbetet med särskilt afseende på den sista proföf-
versättningen af Nya Testamentet (1868).

38 Läsebok för folkskolan (1868).

39 Artur Hazelius, Fosterländsk läsning för barn och ungdom (1869). 
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tersom man inte ville lämna en anhållan till Svenska Akademien vände man 
sig i stället till Nordiska nationalföreningen. I denna förening var Hazelius 
medlem och det var så han kom in i bilden. Efter förrättade val samman-
trädde ombuden i utskott i de nämnda städerna och sommaren 1869 sam-
lades man till ett gemensamt möte i Stockholm. Varje land, eller avdelning, 
som man kallade det, hade en sekreterare. För den svenska avdelningen 
utsågs Hazelius.40 

Den uppgift som förelagts mötet var att verka för ett gemensamt dansk-
norskt stavningssätt samt att undanröja onödiga skillnader mellan detta 
och det svenska stavningssättet. Sekreterarnas uppgift var att för varje en-
skilt land och språk utarbeta en redogörelse för mötets förhandlingar och 
förslag och de språkvetenskapliga grunder som förslagen stödde sig på. 
Uppgiften blev för Hazelius del vida mycket större. Orsaken stavades Jo-
han Erik Rydqvist, tidens obestridlige språkhistoriska auktoritet, ledamot 
av Svenska Akademien och Hazelius forne läromästare. 

En gemensam utgångspunkt för deltagarna vid Nordiska rättstavnings-
mötet var de principer för rättstavningens grunder som hade formulerats 
av den danske språkforskaren Rasmus Rask. Enligt Rask skulle ortografin 
för ett språk i så stor utsträckning som möjligt motsvara hur ordet lät. Stav-
ningen skulle med andra ord vara ljudenlig. Företrädarna för denna syn 
samlades under beteckningen nystavare, neografer. I enlighet med denna 
princip skulle mötet föreslå vetenskapligt grundade och praktiska stav-
ningssätt för vart och ett av de nordiska språken. Man skulle också försöka 
komma fram till gemensamma beteckningar för gemensamma språkljud i 
danskan, norskan och svenskan. När Hazelius som bäst var sysselsatt med 
att skriva en redogörelse för vad mötet kommit fram till för den svenska 
rättstavningens del, ryckte Rydqvist fram både som en stridslysten biläg-
gare av mötets förhandlingar och som Hazelius onådige inkvisitor. 41 1870 
publicerade Rydqvist boken Ljudlagar och skriftlagar.42 Framställningen in-
fogades sedan i det femte bandet av Rydqvists monumentalverk Svenska 
språkets lagar, som utkom 1874.43 Ljudlagar och skriftlagar var framför allt 

40 En redogörelse för bakgrunden finns i Artur Hazelius, Om svensk rättstafning 2. Redogörelse 
för nordiska rättstafningsmötets förslag till ändringar i stafningssättet jemte berättelse om mötet 
(1871).

41 Böök (1923), kap. 4. 

42 Johan Erik Rydqvist, Ljudlagar och skriftlagar (1870).

43 Johan Erik Rydqvist, Svenska språkets lagar: Kritisk afhandling, bd 5 (1874).
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en kritik av Hazelius och Nordiska Rättstavningsmötet, men varken Ryd-
qvist eller någon annan hade ännu kunnat ta del av Hazelius redogörelse. 
Invändningarna hade publicerats före argumenten! Rydqvist föregrep med 
sin oförsonliga kritik hela diskussionen och avsåg uttryckligen att avfärda 
den redan innan den börjat. Han uppmanade Hazelius, som fick klä skott 
för hela rörelsen, att avstå från att publicera sin redogörelse. 

Rydqvists indignerade avfärdande av Nordiska rättstavningsmötet och 
Hazelius försatte den senare i en svår situation. Han skulle sammanställa 
mötets förslag och tillbakavisa Rydqvist, dessutom skulle han bevisa att 
Rydqvists underkännande av hans språkvetenskapliga förmåga var grundlös. 
Hazelius antog utmaningen genom att först, och på eget initiativ, publicera 
en större studie som behandlade olika principer för och uppfattningar om 
rättstavningens grunder, Om rättstavningens grunder med särskilt afseende på 
svenska språket (1870).44 Först härefter utkom själva mötesförhandlingarna 
och mötets rekommendationer, Redogörelse för nordiska rättstafningsmötets 
förslag till ändringar i det svenska stafningssättet jämte berättelse om mötet 
(1871).45 Noggrannheten i båda framställningarna är stor. De principiella 
grunderna för ortografin behandlas ingående och detaljerat med många ex-
emplifieringar och sidoblickar på språkhistorien och fonetiken − Rydqvists 
välbevakade domäner. Men trots Artur Hazelius stora ansträngningar, trots 
vännernas försök till hjälp och upprättelse och trots att fadern trädde till 
hans försvar, var nederlaget ett faktum och det breda stödet uteblev. Inte 
ens svärfadern, som var ledamot av Svenska Akademien, lät sig övertygas.46 
År 1874 utkom på Rydqvists förslag, och som för att befästa vilket stav-
ningssätt som gällde, första upplagan av Svenska Akademiens Ordlista. Den 
följde i huvudsak Carl Gustaf Leopolds rättstavningslära från 1801. 

44 Artur Hazelius, Om svensk rättstafning 1. Om rättstafningens grunder: Med särskildt afseende 
på svenska språket (1870).

45 Artur Hazelius, Om svensk rättstafning 2. Redogörelse för nordiska rättstafningsmötets förslag 
till ändringar i stafningssättet jemte berättelse om mötet (1871).

46 Böök (1923), s. 197-216. En levande belysning av rättstavningsstriden ur Hazelius per-
spektiv ger korrespondensen med Fritz Läffler. KB. Fritz Läfflers samling. Brev från A. 
Hazelius till F. Läffler 4/2, 9/2, 17/2, 8/9, 11/9 1873; 26/2 1874. 
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Den enskildes plikt
Artur Hazelius började sin bana som samlare och museiman med en liten 
samling av allmogeminnen och en vision om en permanent utställning av 
folkdräktsklädda dockor. Precis när samlandet började är inte klarlagt. Ann 
Margret Holmgren uppgav långt senare att han var igång med samlandet 
av dräkter redan vid tiden för hennes bröllop 1869.47 Hazelius själv och 
hans levnadstecknare har daterat samlandets begynnelse till sommaren 
1872. Innan Hazelius förverkligade sin idé påbörjade han arbetet att samla 
namn, ”vinna personer för saken”, som det hette. Det ovan citerade brevet 
till Hyltén-Cavallius syftade till att ”vinna” denne. Av Hazelius dagboksan-
teckningar framgår med vilken iver och uthållighet han uppsökte personer 
som kunde tänkas vilja ge honom sitt stöd.48 När Lundin offentliggjorde 
Hazelius utställningsplaner i Stockholms Dagblad kunde han meddela resul-
tatet av dessa ansträngningar: en lista med namn över personer som ställt 
sig bakom museiidén. Oscar Dickson, August Malmström, August Wallan-
der, Fritz von Dardel, Nils Månsson Mandelgren, Johan Blackstadius, Axel 
Key, Gustaf von Düben, Hans Hildebrand, Oscar Montelius och Gustaf 
Retzius fanns med.49 Man får anta att Hazelius inte hänvisade till akade-
miernas försumlighet när han värvade Hans Hildebrand och Montelius så 
som han gjorde när han vände sig till Hyltén-Cavallius. Men oavsett hur 
han framställde sina planer så belyser namnsamlingen att han strävade efter 
att ställa verksamheten på civilsamhällelig grund, ge den vetenskaplig legi-
timitet och museipolitisk sanktion. Det faktum att tillskyndarna återfanns 
i bägge de läger som stått mot varandra i bronsfejden är ett belägg för att 
han inte på något enkelt sätt kan räknas till de mot Vitterhetsakademin och 
riksantikvarien kritiska radikalerna. Sammansättningen belyser snarare att 
Hazelius vinnlade sig om att skaffa bundsförvanter i en bred krets av forn-
minnesforskare.

En av de anklagelser som den fria fornforskningens rebeller riktade 
mot Vitterhetsakademien och riksantikvarien var att man försummade att 
samla allmogens minnen. Hazelius brev till Hyltén-Cavallius avslöjar att 
han knappast var omedveten om att samlandet och utställandet av allmo-
gens minnen på ett särskilt sätt var associerat med företrädarna för den 

47 Ann Margret Holmgren, Minnen och tidsbilder (1926), s. 210. 

48 Böök (1923), s. 283-291. 

49 Claes Lundin, ”Samling af svenska folkdrägter”, Stockholms Dagblad 29/11 1872. 
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fria fornforskningen. Djurklou framhöll att riksantikvarien Bror Emil Hil-
debrand på olika sätt hade försökt lägga hinder i vägen för insamlandet 
av allmogens minnen.50 Mandelgren och Hyltén-Cavallius delade hans 
uppfattning.51 Hazelius omnämnde inte Svenska Fornminnesföreningens 
planer på ett konstindustriellt museum, men kommitténs betänkande in-
leddes med orden: ”Det blir för hvarje dag allt nödvändigare, att, medan 
tid ännu är, inom hela Sverige samla och på ett ställe öfverskådligt ordna de 
yttre qvarlefvorna af den gamla svenska odling, som nu med ständigt ökad 
hastighet går sin förgängelse till mötes.”52

Men om Artur Hazelius initiativ kunde tolkas som ett museipolitiskt 
utspel vittnar dagboksanteckningarna och uppräkningen av namn i Lun-
dins artikel om att han undvek att − åtminstone utåt − trampa på några 
ömma tår och att han bemödade sig om att det tilltänkta museet inte skulle 
uppfattas som ett ställningstagande i den ena eller den andra riktningen. 
Hans avsikt var att samla och ställa ut inom ett område som ansågs sakna 
företrädare. Dessutom planerade han att ställa ut allmogens minnen på ett 
särskilt sätt. I ett brev till Oscar Dickson i oktober 1872 skrev Hazelius att 
det var ”den enskildes plikt” att göra något för bildandet av ett ”svenskt 
etnografiskt museum”:

Jag har under resor synnerligen denna sommar och höst dels i Da-
larna, dels i Östergötland och norra delen af Småland, fått det lifli-
gaste erfarenhet af den förstörelse, som öfvergått och öfvergår våra 
svenska folkdräkter liksom i allmänhet alla minnen af en äldre tids 
slöjd och konstfärdighet, och det är under intrycket däraf och af 
vederbörandes overksamhet, som jag måste anse det vara den enskil-
des plikt att med allvar söka rädda för eftervärlden, hvad räddas kan 
af dessa och liknande föremål.53

50 KB. Gunnar Olof Hyltén-Cavallius samling. Brev från G. Djurklou till Hyltén-Cavallius 
22/11 1870. Se även Insulander (1969), s. 57ff. 

51 Nils-Arvid Bringéus, Gunnar Olof Hyltén-Cavallius som etnolog: En studie kring Wärend och 
wirdarne (1966), 215ff; Stavenow & Stavenow-Hidemark (1972), s. 91ff. 

52 ATA. Svenska Fornminnesföreningens arkiv. Handlingar rörande förslag till Svenska 
Fornminnesföreningens museum. ”Betänkande med förslag till Svenska Fornminnesför-
eningens Museum, afgifvet af dertill utsedde Komitterade.” 

53 NMA. Artur Hazelius, Nordiska museets och Skansens tidiga arkiv. Brev från A. Hazelius 
till O. Dickson 15/10 1872.



Ansvaret för kulturarvet  Kapitel 6

���

Att det var den enskildes plikt att rädda svenska folkdräkter och minnen 
av äldre tids slöjd och konstfärdighet betydde dock inte nödvändigtvis att 
uppdraget var enskilt i bemärkelsen exklusivt för Hazelius. När Eichhorn 
presenterade Skandinavisk-etnografiska samlingen i Svenska Dagbladet i ja-
nuari 1874 skrev han följande:

Många hade otvifvelaktigt länge insett, huru nödvändigt det måste 
vara att från förstörelse eller glömska rädda hvad som kunde främja 
nyss nämnda ändamål, men det var ingen som tagit initiativet förrän 
dr Hazelius gjorde det på eget bevåg och med egna krafter. Hade sa-
ken öfverlämnats åt en komitté, hvarpå en och en annan långt förut 
kanske gick och funderade, skulle man ej på länge hafva hunnit till 
början, och under tiden hade ovärderliga bidrag gått förlorade.54  

Om det fanns någon mer konkret kommitté som Eichhorn anspelade på är 
osäkert. Han kan ha åsyftat Svenska Fornminnesföreningens museiplaner 
och den kommitté som tillsattes för att utveckla dessa, slöjdföreningens 
museiplaner eller de pågående försöken att få till stånd ett etnografiskt 
museum. Associationsväsendet pekade hur som helst ut ett annat alterna-
tiv. Men det var inte att bilda en förening, eller försöka verka inom nå-
gon redan befintlig, som Hazelius hade tänkt sig. Han ville verka på egen 
hand och efter eget huvud. Den av Eichhorn tecknade kontrasten mellan 
det långsamma kommittéarbetet och styrkan av det individuella initiativet 
avslöjar emellertid att det fanns andra och konkurrenskraftiga alternativ, 
reella eller potentiella meningsmotståndare. Hazelius bar inte ensam över-
tygelsen om allmogekulturens snara undergång. Samlingsarbetet kunde 
kanske ha organiserats på ett annat sätt. Men vem kunde ifrågasätta att 
han hade varit först med att ta ett kraftfullt och framtidsinriktat initiativ? 
En hörnsten i Nordiska museets retoriska försvarsmur, byggd på Hazelius 
personliga dådkraft, idealitet och karisma, hade lagts på plats.

En privat samling?
”På eget bevåg och med egna krafter”, ”den enskildes plikt”; hur skulle det 
nya museets organisation egentligen fattas? Var Skandinavisk-etnografiska 

54 Christoffer Eichhorn, ”Skandinavisk-etnografiska samlingen”, Svenska Dagbladet 29/1 
1874. 
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samlingen, i likhet med Hammers museum, en privat samling som när äga-
ren så önskade kunde besökas av skådelystna? Samtidigt som tidningsskri-
benterna och Hazelius själv gjorde gällande att samlandet och utställandet 
grundade sig på Hazelius eget initiativ och personliga engagemang upprät-
tades verksamheten också på en annan grund, det frivilliga medskapandet 
till museets innehåll och växt. Det fanns ingen formaliserad organisation, 
inga stadgar, ingen styrelse, ingen revisor, inga medlemsavgifter men var 
och en kunde hjälpa till att utveckla museet och förkovra samlingarna. Alla 
var välkomna att lämna gåvor av föremål till samlingarna eller på andra sätt 
bli dess välgörare och härigenom associera sig med museet. Museets iscen-
sattes som en enskild inrättning med allmänna syften och som ”allmän”, 
det vill säga en gemensam samhällsangelägenhet. En ledtråd till förståelsen 
av museiprojektets exceptionella succé är att samlingarna i hög grad base-
rades på allmänhetens gåvor − antingen till Hazelius personligen eller till 
den museisamling som han presenterade som allmän egendom.

När Ann Margret Holmgren, en av Artur Hazelius mest hängivna och 
lojala stöttepelare, skulle ordna en basar till museets fromma i Uppsala 
möttes hon av invändningar. Vänner och bekanta frågade sig vem som 
egentligen ägde Skandinavisk-etnografiska samlingen.55 Av vilka anled-
ningar kan man i Holmgrens bekantskapskrets ha uttryckt tveksamhet till 
att engagera sig i den planerade basaren? Den underliggande frågan rörde 
idealiteten av Hazelius samlings- och museiverksamhet. Om en basar kom 
till stånd, hur kunde man vara säker på att pengarna sedan skulle användas 
för allmänna ändamål? Kunde Hazelius tänkas sälja samlingarna vid ett 
senare tillfälle och behålla pengarna för egen räkning? Vad var det man 
bidrog till och för vem?  

Museiverksamhetens och Hazelius idealitet hade flera och samman-
vävda dimensioner. En innebörd av idealiteten var icke-kommersiell. Det 
betydde att Skandinavisk-etnografiska samlingen inte skulle förväxlas med 
museer och utställningsverksamheter som hade kommersiella syften. Ha-
zelius skulle inte heller förväxlas med det stora antalet privatsamlare som 
agerade på antikvitetsmarknaden, vilka köpte, bytte och sålde och/eller 
placerade sin förmögenhet i antikviteter. Naturligtvis skulle inte museet 
förväxlas med en antikvitetshandel. En annan dimension handlade om Ha-

55 NMA. Artur Hazelius, Nordiska museets och Skansens tidiga arkiv. Brev från A. M. 
Holmgren till A. Hazelius 4/12 1878. 
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zelius värdighet, hans upphöjdhet över allt som hade beröring med person-
lig och världslig framgång. En tredje dimension rörde Skandinavisk-etno-
grafiska samlingen som en allmän, det vill säga medborgerlig angelägenhet. 
Situationen rymde en paradox. Förhållandet att Hazelius museiverksamhet 
hade en ny, förbryllande och mångtydig organisation bidrog till osäkerhe-
ten om idealiteten, men det var dessutom uppenbart att Hazelius slog vakt 
om formen och det spelrum som den lämnade honom. 

Museiverksamhetens och Hazelius idealitet kom att säkerställas på oli-
ka sätt. En huvudstrategi var att försöka skapa immunitet genom allianser 
med bemärkta kvinnor och män. Här dög det naturligtvis inte med ano-
nym allmoge, varken med dalkullor eller med dalkarlar. Det gällde att få 
personer ur den politiska, ekonomiska och akademiska eliten att ställa sig 
bakom museet. Det gällde med andra ord att skapa ett prestigefullt socialt 
nätverk kring museet och Hazelius som person. Idén var på ett sätt enkel. 
Den som ifrågasatte Hazelius och Skandinavisk-etnografiska samlingen 
ifrågasatte samtidigt alla som hade gått i god för hans sak. En annan strate-
gi var att befästa namnet ”Artur Hazelius”. En viktig roll kom tillkomsten 
av en hegemonisk berättelse om Nordiska museets och Skansens ursprung 
och historia att spela.56 Hazelius begravning 1901 markerade kulmen på 
decennier av strävanden att ge monumentalitet åt museigrundaren (även 
om de därmed inte avstannade).57 Den tredje strategin var kopplad till mot-
tagandet av gåvor. Genom att i samlingarna införliva det som människor 
ville skänka utan att rata något (om än så obetydligt) bekräftades museets 
medborgerlighet, dess folklighet och allas likhet inför − Skandinavisk-et-
nografiska samlingen.

 Statens föremål
Hazelius kom även att ge samlingens allmänna karaktär en bestämd men 
samtidigt ytterst diffus juridisk innebörd. År 1874 lämnades motioner till 
båda riksdagskamrarna gällande anslag till Skandinavisk-etnografiska sam-
lingen. Det är högst troligt att Hazelius försåg motionärerna med upplys-
ningar om samlingarna och att en sådan upplysning var att han betraktade 
alla föremål som skänkts till samlingarna såsom statens egendom. Denna 

56 Se kap. 7. 

57 En utförlig skildring av begravningen lämnar Böök (1923), s. 418-428. 
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uppgift förekom nämligen i riksdagsmotionerna.58 Påståendet kan verka 
säreget men speglar en för tiden karaktäristisk osäkerhet om när ett mu-
seum kunde anses offentligt. I diskussionerna på Svenska Fornminnesför-
eningens möte i Växjö gjorde exempelvis Hyltén-Cavallius gällande att alla 
publikt tillgängliga provinsmuseer, oberoende av vem som ägde dem, var 
statliga − förmodligen uppfattade han ”statlig” som synonymt med ”of-
fentlig”.59 Bror Emil Hildebrand framhöll att de enskilda föreningarnas 
samlingar och museer blev ”allmän egendom” om de förenades med något 
”offentligt läroverk”.60

 Man kan spekulera i huruvida Hazelius utfästelse var ett svar på ut-
tryckta tvivel om museets art av offentlighet (vad skulle hända med de fö-
remål som skänktes till samlingarna om Skandinavisk-etnografiska sam-
lingen lades ned, grundaren dog eller om samlingarna såldes?) eller om 
det syftade till att föregripa sådana. Oavsett vilket innebar det samtidigt 
en bekräftelse av osäkerheten, både i det specifika fallet och i allmänhet. 
Dessutom öppnades rum för nya tvivel. Om gåvor som skänktes till Skan-
dinavisk-etnografiska samlingen betraktades som tillhöriga staten, vem var 
i så fall ägare av de andra föremålen i museet? Ur rättslig synvinkel var 
innebörden av påståendet oklar. Kunde staten när som helst göra anspråk 
på dessa föremål och införliva dem med någon befintlig statssamling? Vil-
ken var innebörden av att gåvorna betraktades som statens egendom? Oak-
tat dessa svårigheter tydliggjorde löftet graden av allvar, tillförlitlighet och 
idealitet i Hazelius strävanden. Det bildade ett slags yttersta − föregivet 
statlig − garanti. Hazelius föreställde sig naturligtvis också att riksdagen 
skulle vara mera villig att ge honom pengar om samlingarna innehöll före-
mål som tillhörde staten. 

Hur immuniseringstrategin, iscensättningen av Hazelius upphöjdhet 
och ”garantin” kunde tillämpas exemplifieras av en ordväxling i Nya Dagligt 
Allehanda kring frågan vem som var museets verklige ägare. Ordväxlingen 
är också illustrativ för hur mångtydigheten av Skandinavisk-etnografiska 
samlingens organisation och offentlighet både utgjorde en tillgång och bi-
drog till museets sårbarhet. 

58 Motioner i Första Kammaren, N:o 25. Bihang Till Riksdagens Protokoll 1874. 

59 Se kap. 3.

60 Hildebrand (1864), s. 159.
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Oklara juridiska grunder
I november 1875 publicerade Nya Dagligt Allehanda en insändare signe-
rad ”Antiqvitetsvän”.61 Rubriken löd: ”Är Skandinavisk-etnografiska sam-
lingen lagligen skyddad mot förskingring?” Frågan besvarades med ett nej. 
Det var högst oklart vilka rättsliga grundvalar museet vilade på. Framställ-
ningssättet ger intrycket av att skribenten var kunnig i sak. Hänvisningar 
görs till den pågående lagregleringens förslag till ny handelsbalk och till 
statsrådsprotokollet som medföljt propositionen till riksdagen. Måhända 
var det en riksdagsman?

Enligt ”Antiqvitetsvännen” fanns det flera oklarheter i Skandinavisk-
etnografiska samlingens juridiska förhållanden. Hazelius hade gjort gäl-
lande att museet inte endast var att förstå som en statlig egendom, det var en 
statlig egendom. Denna uppfattning delades också av de som lämnat eller 
ämnade lämna bidrag till museet. Av en skrivelse som Hazelius hade låtit 
publicera i huvudstadsbladen framgick det att han betraktade alla gåvor 
som lämnades till samlingarna som en gåva till staten och att han senare 
ämnade överlåta dessa till staten. Hazelius hade också tillkännagivit att 
”personer af högt anseende” hade åtagit sig att lämna fortlöpande upplys-
ningar om hur de influtna penningmedlen användes. 

Dessa uttalanden af hr. H., hvilka, så vidt vi känna, utgöra den enda 
urkund på hvilka den i fråga varande institutionen – derest ens 
denna benämning kan deråt gifvas – hvilar, hafva förmått ett stort 
antal personer, icke blott inom riket, utan äfven i grannländerna, att 
förära institutionen betydliga gåfvor. 

Men på vilken rättslig grund stod då dessa utfästelser? Antingen kunde 
man förstå det som att Hazelius mottog gåvor å statens vägnar eller att han 
hade givit staten ett löfte om en gåva i framtiden. Hur man än valde att 
betrakta saken var rättsäkerheten inte klarlagd. För det första var ett löfte 
om en gåva inte bindande om inte mottagaren först accepterat löftet. För 
det andra hade inte Hazelius tilldelats något uppdrag att å statens vägnar 
motta gåvor för dess räkning. Visserligen var de utfästelser som Hazelius 
gjort vällovliga och rimliga, men – och dessvärre – det fanns inget juridiskt 
stöd för dem. Det fanns bara en lösning. Staten borde så snart som möjligt 

61 ”Är Skandinavisk-etnografiska samlingen lagligen skyddad mot förskingring?”, Nya Dag-
ligt Allehanda 26/11 1875. 
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göras till huvudman för samlingarna. Det faktum att riksdagen för år 1876 
hade tilldelat museet ett anslag om 7 500 kronor tydde på att det fanns ett 
intresse för ett sådant övertagande, i synnerhet som man motiverat ansla-
get med att Hazelius hade utfäst ett löfte om att överlämna de föremål som 
han fått som gåva till samlingarna åt staten. ”Antiqvitetsvännen” fortsatte:

Äran af att hafva tagit initiativet till ett skandinaviskt-etnografiskt 
museum kan icke hr. H. beröfvas. Den blifver oförvansklig i samma 
stund, som institutionen ställdes på laglig grundval; men kan blifva 
vanskelig nog, om institutionen fortfarande och för länge qvarstå på 
så ostadig grund, att den kan komma att ramla. 

Friheten bär framgången
”Antiqvitetsvännen” fick inte stå oemotsagd. Två genmälen publicerades 
inom kort. Ett var skrivet av Hazelius.62 Det andra av vapenbrodern Chris-
toffer Eichhorn, som uppträdde under signaturen ”Också vän af fornsam-
lingar”.63 Eichhorn var konsthistoriker, publicist och samlare. Han biträd-
de Hazelius med upplysningar om föremål och priser och med goda råd i 
allmänhet. Vid upprepade tillfällen fram till sin död 1889 skrev han artiklar 
om Skandinavisk-etnografiska samlingen/Nordiska museet och museets 
publikationer i huvudstadspressen. Betydelsen av Eichhorns journalistiska 
värv för museet kan illustreras med följande brev från Hazelius, skrivet i 
april 1876:

Skulle du ej ännu en gång vilja stöta i trumpeten i fråga om den 
norska afdelningen i Dagl. Allehanda? På över 4 månader har om 
densamma i tidningarna förekommit föga mera än din uppsats. 
Också bekymrar sig allmänheten föga om henne. […] Är nu hela 
detta norska museum af sådan obetydlighet, att det skall tigas ihjäl? 
Det kraftiga handtag, som pressen kunde gifva mig, har jag i sanning 
icke fägnat mig åt.64 

62 Artur Hazelius, ”Skandinavisk-etnografiska samlingens möjliga ’förskingring’. Till redak-
tionen af Nya Dagligt Allehanda”, Nya Dagligt Allehanda 29/11 1875.

63 Christoffer Eichhorn, ”Är Skandinavisk-etnografiska samlingen lagligen skyddad mot 
förskingring?”, Nya Dagligt Allehanda 30/11 1875.

64 KB. Christoffer Eichhorns samling. Brev från A. Hazelius till C. Eichhorn 13/4 1876. 
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Eichhorn var en av de få som vid diskussionerna om fornminnesförord-
ningen i Svenska Fornminnesföreningen drev en radikalt liberal linje och 
hävdade att fornminnesförordningen i sin helhet borde avskaffas. Hans 
ståndpunkt var att statens inblandning saknade berättigande. I den mån 
som staten hade med fornminnena att skaffa skulle det ske på markna-
dens villkor.65 Samme Eichhorn blev en av Hazelius viktigaste allierade. 
”Antiqvitetsvännens” artikel kom också direkt att knytas till de segdragna 
konflikterna mellan den fria fornforskningens rebeller och riksantikvarien, 
eftersom man antog att Bror Emil Hildebrand dolde sig bakom signaturen 
och att det egentliga syftet var att införliva Skandinavisk-etnografiska sam-
lingen i Statens historiska museum. ”Antiqvitetsvännen” gjorde sig, skrev 
Eichhorn, till tolk för en ”annexionspolitik” i vilken man kunde spåra ”de 
gamla sega åsigterna om statens monopol på allt slags antiqvariskt samlan-
de”. Men, tillade han, tanken hade få anhängare och många motståndare. 
Hildebrand dementerade att han stod bakom kritiken, men bara misstan-
ken ringade in Hazelius i oppositionens krets.66

Eichhorn hävdade i sin replik till ”Antiqvitetsvännen” att den juridiska 
frågan var en bisak till en mycket större huvudsak, nämligen ”vigten af de 
enskilda ansträngningarna i den fosterländska vetenskapens och samlan-
dets tjenst”. Han sade sig till och med vara ointresserad av själva frågan om 
samlingens lagliga skydd och avslutade sitt genmäle med att underkänna 
dess giltighet:

Jag hoppas imellertid, att d:r Hazelius icke häraf [insändaren] må 
låta förleda sig att lemna sin oberoende ställning som samlare, och 
jag är viss på de många, hvilka hittills med välvilja och intressen följt 
hans verksamhet, som tvifelsutan befinner sig på den ”lagligaste” 
af alla grundvalar, fosterlandskärleken och det oegennyttiga veten-
skapsnitets. 

De juridiska spörsmålen kunde emellertid inte helt lämnas åt sidan. Följ-
aktligen ägnades ett ganska stort utrymme åt att tillbakavisa ”Antiqvitets-
vännens” påståenden. För det första, menade Eichhorn, hade Hazelius 
aldrig uttalat sig om några andra föremål än de som skänktes till museet som 
gåvor. Samlingen i sin helhet kunde knappast betraktas som statens egen-

65 Se kap. 3. 

66 Stavenow & Stavenow-Hidemark (1972), s. 150f.
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dom. Om nu inte hela samlingen var statens egendom så kunde inte heller 
dess rättsliga skydd vara hotat. I egenskap av enskild egendom utgjorde 
samlingen inget undantag från andra former av privata förmögenheter. Ett 
skydd skulle emellertid kunna skapas på andra sätt. Om Hazelius i ett gå-
vobrev gjorde staten till ägare av de föremål som var gåvor till samlingarna 
skulle de eventuella oklarheterna försvinna. ”Antiqvitetsvännens” förslag 
om ett statligt övertagande av museet var inte obetänkt men det anförda 
motivet − att räta ut de rättsliga frågetecknen − saknade grund. För egen 
del hoppades Eichhorn att Skandinavisk-etnografiska samlingen fick kvar-
stå i Hazelius ägo.

D:r Hazelii nästan exempellösa framgång har visat, likasom hvarje 
dylik i våra dagar, att han rätt fattat sin uppgift och rätt fullföljt den; 
och det skulle då vara ett slags misstroendevotum om på något sätt, 
från något håll, hinder eller villkor lades i hans väg. 

Eichhorn höll dessutom för troligt att riksdagens intresse för ett statligt 
övertagande av museet var litet. Att man vid två riksdagar beviljat den 
Skandinavisk-etnografiska samlingen ett anslag var inte bara ett erkännan-
de av Hazelius verksamhet. Det var också ett tecken på att man inte hade 
sett någon anledning till att utöva kontroll över densamma eller att binda 
verksamheten vid vissa former. ”Frihet för samlaren och ordnaren har utan 
tvifvel synts riksdagen ett sådant lifsvillkor för samlingen, att andra hänsyn 
fått gifva vika för denna.”

Gåvobrevet
Eichhorn föreslog, som sagt, att Hazelius skulle upprätta ett gåvobrev. I 
Hazelius replik, som publicerades före Eichhorns stod detta gåvobrev i cen-
trum. Det föranledde redaktionen av Nya Dagligt Allehanda att tillfoga en 
fotnot till Eichhorns insändare, i vilken man påpekades det lite märkliga i 
att denne föreslagit en åtgärd som redan var vidtagen och tillkännagiven. 
Eichhorn visste naturligtvis att Hazelius avsåg att avstyra kritiken genom 
utfärdandet av ett gåvobrev. Av okänd anledning publicerades artiklarna i 
fel ordning. 

Hazelius genmäle var kort. Möjligen tyckte han att han hade ett trumf-
kort på hand att övervinna den uppenbart sakkunnige skribenten med. 
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Trumfkortet bestod i att han kunde bifoga ett utdrag ur protokollet från 
Stockholms rådstugurätt, daterat den 19 mars 1874. Enligt protokollet 
hade ett testamente upplästs i närvaro av flera vittnen. Enligt detta testa-
mente skulle de gåvor som hade lämnats (eller i framtiden skulle komma 
att lämnas) till samlingarna tillfalla staten då Hazelius dog. För dessa fö-
remål fanns förteckningar uppställda. Överlämnandet skulle gälla under 
förutsättning att inte givaren fästat några särskilda villkor vid sin gåva. I 
testamentet uttrycktes också en önskan om att museet skulle ställas under 
Vetenskapsakademiens tillsyn. ”Ehuru jag icke vågar smickra mig med”, 
skrev Hazelius, ”att ’antiqvitetsvännen’ med sin kanske nog ensidiga ju-
ridiska uppfattning af det förhållande, hvarom här är fråga, skall finna 
sig tillfredsstäld af ovanstående förklaring, stannar jag denna gång vid 
densamma endast med tillägg af ett par anmärkningar”. En sådan rörde 
”Antiqvitetsvännens” påstående att ingen kunde kontrollera hur de pengar 
användes som skänktes till museet. Var en kontroll verkligen nödvändig, 
frågade Hazelius? Den som inte förlitade sig på att dessa pengar användes 
på ett riktigt sätt kunde när som helst begära dem tillbaka. När det gällde 
förslaget om ett statligt övertagande av samlingen markerade Hazelius sin 
villighet. Men var det rimligt att frågan avgjordes ovanför Hazelius huvud. 
Det misstankens frö som ”Antiqvitetsvännen” sått lades nu i stället i den-
nes egen jord. Varför hade han i Nya Dagligt Allehanda föreslagit ett statligt 
övertagande av samlingarna utan att först tala med museigrundaren själv? 

Museets offentlighet
Med hjälp av Eichhorn kunde Hazelius på ett listigt sätt dubblera sitt för-
svar. Å ena sidan bevakade han rätten att få hävda museet som en i viss mån 
statlig egendom på grundval av de bevittnade löften som han lämnat; å an-
dra sidan var Skandinavisk-etnografiska samlingen ett enskilt initiativ med 
allmänna syftningar vars offentlighet vilade på andra grunder än de offent-
ligrättsliga, nämligen på den personliga uppoffringen för fosterlandet. En-
ligt Eichhorn var ju fosterlandskärleken och det osjälviska vetenskapsnitets 
den ”lagligaste” av alla grundvalar. Det var karaktäristiskt för Hazelius att 
han försvarade sin verksamhet på dubbla, eller flerdubbla sätt, oavsett om 
dessa var oförenliga på ett principiellt plan. Varken-eller/både-och blev 
den svårfångade formeln för museets art av offentlighet. 
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Den viktigaste borgesmannen för museets offentlighet var Hazelius själv. 
Replikväxlingen illustrerar hur ifrågasättanden av museiverksamheten av 
dess försvarare vändes till en fråga om bristande förtroende för Hazelius. 
Eichhorns uttryck ”misstroendevotum” är belysande för en retorik som 
återkom under Hazelius hela museikarriär. Varje ifrågasättande av verk-
samheten uttryckte i själva verket ett tvivel om grundläggarens personliga 
heder, kompetens och fosterlandskärlek. Misstron gällde inte bara Haze-
lius själv utan alla de märkespersoner som på olika sätt gick i god för hans 
sak. Att bygga ”varumärket” Artur Hazelius, liksom att knyta personer ur 
samhällseliten som garanter för Hazelius redbarhet och ädla syften, var ett 
väsentligt inslag i etableringen och utvecklingen av museet.

Medskaparna
För Skandinavisk-etnografiska samlingens raska tillväxt spelade de många 
föremål som Hazelius fick sig till skänks en central roll. Att bedriva mu-
seiverksamhet och att förkovra samlingarna var en kostsam affär och Ha-
zelius privata ekonomiska kapital var i jämförelse med exempelvis Ham-
mers blygsamt. Förutsättningen för museiverksamheten var det stöd, 
ekonomiskt och på andra sätt, som Hazelius på olika vägar sökte och ofta 
lyckades att skaffa, även om de ekonomiska marginalerna sällan var stora. 
Naturligt nog var gåvor, av föremål eller pengar, särskilt välkomna. ”Känn 
dig själv”, blev Nordiska museets devis. ”Gratis är gott”, kunde ha varit 
Hazelius egen. 

Med gåvorna följde medskaparna. De var många, och den största ska-
ran bestod av enskilda som lämnade enstaka eller en handfull föremål till 
samlingarna. Men oavsett om gåvan var stor eller liten så upprättades för-
bindelser mellan medskaparna å ena sidan och Hazelius och museiverksam-
heten å den andra, förbindelser som hade viktiga konsekvenser för hur mu-
seet skulle uppfattas. I likhet med Svenska Fornminnesföreningen samlade 
Skandinavisk-etnografisk samlingen/Nordiska Museet olikartade aktörer 
med heterogena syften. De var inte bara medskapare i den konkreta me-
ningen av bidragsgivare, utan också medskapare till museiverksamhetens 
motiv och syften. I en aspekt, frågan om vad för slags offentlighet museet 
gjorde anspråk på, utgjorde förhållandet mellan museiverksamheten och 
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medskaparna en fästpunkt för utsagorna om Nordiska museets folklighet. 
Hela det svenska folket var, idealt sett, museets medskapare. 

Ett löfte (och lockbete) som Hazelius gav åt dem som lämnade skän-
ker till Skandinavisk-etnografiska samlingen var att gåvan och gåvogivaren 
skulle omnämnas i något eller några av huvudstadsbladen. På 1870-talet 
åsyftades då i första hand Aftonbladet, Nya Dagligt Allehanda och Stockholms 
Dagblad. Redaktörernas välvilliga tillmötesgående när det gällde att lämna 
spaltutrymme åt gåvolistor var en förutsättning, både i det mindre spelet 
om gåvoutbytet (som ersättning för sin gåva skulle givaren hedras med 
att bli omnämnd i tidningarna) och i det större spelet om museet som en 
allmän angelägenhet. Gåvolistorna manifesterade allmänhetens välvilliga 
intresse och den betydelsefulla roll som medskapare som Hazelius hade 
givit den.

Gåvor till vad?
Förteckningar över gåvor och givare började publiceras redan innan Skan-
dinavisk-etnografiska samlingen hade öppnats för publiken.67 I Aftonbladet 
inflöt den första artikeln om det nyöppnade museet i mitten av mars 1874.68 
Då hade läsarna i ett års tid kunnat läsa om gåvor till den nya samlingen.69 
I detta förhållande tog Aftonbladet sin startpunkt:

I vårt blad liksom i ett par andra af hufvudstadens tidningar hafva 
sedan ett år tillbaka lite emellan förekommit redogörelser för gåfvor 
till denna samling. Redan af innehållet i dessa redogörelser kan man 
åtminstone ungefärligen sluta sig till detta nya och egendomliga mu-
seums utseende; men för att vinna en någorlunda klar föreställning 
om dess värde samt om den egentliga meningen och ändamålet der 
med, måste man sjelf se detsamma och tänka sig det i samband med 
andra företeelser i vår tids kultursträfvanden. Det är med anledning 
af den kännedom som vi haft tillfälle att taga om samlingen, som vi 
tillåta oss att nu lemna några upplysningar om hennes beskaffenhet 
och betydelse.70

67 Se t.ex. ”Skandinavisk-etnografisk samling i hufvudstaden”, Nya Dagligt Allehanda 4/2 
1873.

68 ”Skandinavisk-etnografiska samlingen”, Aftonbladet 16/3 1874.

69 Se t.ex. ”Skandinavisk-etnografisk samling i hufvudstaden”, Aftonbladet 5/2 1873.

70 ”Skandinavisk-etnografiska samlingen”, Aftonbladet 16/3 1874. Min kursivering. 



Kapitel 6 Ansvaret för kulturarvet

��0

För förståelsen av denna och liknande artiklar som inflöt i huvudstadstid-
ningarna under samma tid är det viktigt att hålla isär vad museiverksam-
heten var och vad den skulle komma att bli. Våren 1874 var den allmänna 
kännedomen om Skandinavisk-etnografiska samlingen liten. Hazelius var 
ännu okänd som samlare och museiman. I den mån som han hade gjort 
sig ryktbar så var det som skandalomsusad skandinavist och neograf som 
hamnat i pennfejd med en av tidens mäktigaste medlemmar av Svenska 
Akademien, Johan Erik Rydqvist. Meningen med att lämna gåvor till sam-
lingarna var inte given. Det var inte heller säkert vad som egentligen hände 
med dem eller vilka slags gåvor som museet tog emot. Det var med andra 
ord högst osäkert vad det som kallades Skandinavisk-etnografiska samling-
en var för slags museum och vad som var poängen med det. Det var denna 
osäkerhet och dessa frågetecken som Aftonbladet föresatt sig att reda ut. 

Det var inte bara i Aftonbladet som frågorna om det nyöppnade museets 
värde, egentliga mening och ändamål besvarades. I stort sett allt som skrevs 
om Skandinavisk-etnografiska samlingen innehöll påståenden om museets 
betydelse, mening och mål. Från de tidigaste notiserna och framåt i tiden 
(och med förgreningar långt in i vår egen tid) har sådana tillskrivningar 
spelat en viktig roll för bestämningarna av vad för slags museum Hazelius 
hade grundlagt. Svaren på frågorna om museets mening och motiv har va-
rierat över tid, med olika författare och skiftande museipolitiska agendor. 

Fyra skildringar 
I det följande har jag valt att begränsa mig till fyra tidningsartiklar som 
speglar mångtydigheten i Skandinavisk-etnografiska samlingen som mu-
seiprojekt. De publicerades i nyhetstidningar och i tidskrifter under verk-
samhetens tidiga år. Den första artikeln är den ovan omnämnda uppsatsen 
i Aftonbladet i mars 1874.71 Den andra artikeln är hämtad från Nya Dagligt 
Allehanda. Även den publicerades i mars 1874.72 Den tredje artikeln publi-
cerades i Stockholms Dagblad 1875.73 Den fjärde samma år i Svenska Familj-

71 ”Skandinavisk-etnografiska samlingen”, Aftonbladet 16/3 1874.

72 ”Den Skandinavisk-etnografiska samlingen 1”, Nya Dagligt Allehanda 14/3 1874.

73 ”Den Skandinavisk-etnografiska samlingen”, Stockholms Dagblad 13/3 1875.
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Journalen.74 Den senare skrevs av Eichhorn. De övriga saknar signatur.75 
Samtliga av dessa framställningar bör läsas som om de ger svar på frågorna 
om museets värde, egentliga mening och ändamål. De syftade framför allt 
till att ge motiv och bidra med legitimitet åt Hazelius som museiman och 
åt museiverksamheten som sådan. Skribenterna var lojala med Hazelius. 
Deras avsikt var inte att med kritisk blick syna museibildaren eller musei-
verksamheten, utan att medverka till museiverksamhetens soliditet genom 
att befästa dess betydelse. Anledningen till att svaren lämnades med sådan 
emfas speglar inte nödvändigtvis att skribenterna var fullständigt säkra om 
sina slutsatser. Det kan i stället ses som ett återsken av den stora rådvillheten 
om Skandinavisk-etnografiska samlingens motiv och legitimitet. 

En likhet mellan de fyra artiklarna är deras retoriska upplägg. Ingen 
av dem börjar med en presentation av Hazelius och museet. Alla skriben-
terna inleder i stället med att teckna en ursprungs- och utvecklingshistoria 
för Skandinavisk-etnografiska samlingen och Hazelius museigärning. De 
bestämda sammanhang man ger åt Skandinavisk-etnografiska samlingen 
dramatiserar Hazelius plats i en framgångsberättelse. Skribenterna sökte 
samtidsmening och legitim framtidssyftning i det förflutna, ett drag som 
var (och är) genomgående för museipolitiska ordskiften och ställningsta-
ganden. 

Tre av artiklarna (undantaget är Stockholms Dagblad) framhåller att det 
samlingsområde som Hazelius börjat ta ansvar för utgjorde en lucka i det 
statliga samlingsväsendet. Denna lucka fylldes av Skandinavisk-etnografis-
ka samlingen. Påståendet hade en dubbel försvarsfunktion. Å ena sidan gav 
den frihet och legitimitet åt civilsamhälleliga och enskilda initiativ. Haze-
lius axlade ett samhällsansvar som de statliga aktörerna ignorerat. Å andra 
sidan markerade man därigenom att museet inte avsåg att konkurrera med 
de etablerade aktörerna på museiarenan. 

74 Christoffer Eichhorn, ”Skandinavisk-etnografiska samlingen”, Svenska Familj-Journalen, 
XIV, no. II (1875). 

75 Artikeln i Stockholms Dagblad skrev sannolikt av Carl von Bergen. Bergen hörde till folk-
högskoleidéns tillskyndare. Av innehållet i artikeln i Aftonbladet att döma är den skriven av 
redaktören August Sohlman. 
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För konstens nationella inriktning
I Aftonbladet var det historieskrivningens utveckling och betydelse som fick 
bilda fonden för museets uppkomst.76 Museet var ett uttryck för inkorpo-
reringen av allmogen i historieskrivningen. Det tog hand om det material 
som kunde belysa folkets odlingshistoria men som ignorerats av staten och 
de offentliga institutionerna. I båda avseendena ville det övervinna de bil-
dade skiktens seglivade bondeförakt. 

Historieskrivningens utvecklingsgång var, enligt Aftonbladet, i korthet 
följande: Till att börja med handlade historien om krigen, de politiska 
händelserna och enskilda personer, vilka spelat viktiga roller på krigens 
och politikens scener. Efter hand hade man fäst uppmärksamheten mot 
samhällets djupa led. Hävdatecknarna började intressera sig för vetenska-
pernas, konsternas och industrins framsteg. Jämte skildringarna av kung-
ar och krigshjältar uppstod nu sådana om folken och folket, konsten och 
kulturlivet. Ja, till och med de mest undangömda landsbygder ”med sin 
anspråkslöse, stillsamme och okunnige allmoge” hade fått sina skildrare. 
Denna utvidgning av historien tog sin början med Gustaf II Adolf. Efter 
statsvälvningen 1809 hade göter och fosforister börjat samla på folkvisor 
och folksagor. 

En olycklig skevhet hade emellertid uppstått mellan de olika grenarna 
av kulturhistorien. De arkeologiska studierna hade gynnats av statsmakter-
na och en hel akademi hade arkeologin som sin uppgift. Statens historiska 
museum hade flera tjänstemän och hade kunnat växa till ett av de mest be-
tydelsefulla museerna i världen. Runtom i landet fanns både offentliga och 
enskilda samlingar av fornsaker. Allt som kunde bära vittnesbörd om den 
avlägsna forntiden togs tillvara och betraktades som dyrbara fynd, varje 
stycke av sten, trä, ben eller metall, ”varje liten trasa eller tråd av forn-
tida klädespersedlar”. Annorlunda var förhållandena när det gällde senare 
tiders allmogekultur. Först med bildandet av Skandinavisk-etnografiska 
samlingen hade riket fått en samling av föremål som kunde ge en åskåd-
lig bild av det svenska folklivet. Förtjänsten var Hazelius. Eftersom ingen 
annan brydde sig om de föremål som vittnade om tidigare kulturstadier 
och allmogens levnadssätt, hade han sporrats att bilda ett museum. All-
mogens smycken, vardags- och högtidskläder, dopkläder, bröllopsskrudar, 

76 ”Skandinavisk-etnografiska samlingen”, Aftonbladet 16/3 1874.
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brudgåvor och bröllopsprydnader förtjänade ett bättre öde än glömska och 
förstörelse:

Från bondens häst har dr H tagit lokorna, betslet och tömmen, från 
herden luren och tuthornet. Hvardagsrummen har han plundrat på 
bord och stolar, sängar och bänkar, kistor och väggklockor. Skåpet 
med ölstop, fat och tallrickar, spisen med grytan och slefven, pip-
stången med brödkakorna, ljusstaken med ljuset och lyktan med sin 
”pörling” − allt har måst följa med, och ändtligen fick sjelfva stugan 
göra det andra sällskap.

Sammanfattningsvis hade Aftonbladet kommit fram till följande: Skandina-
visk-etnografiska samlingen stod i en tradition inom historieskrivningen 
som riktade sin uppmärksamhet mot folket. Denna tradition hade anor 
från 1600-talet. Trots ett allmänt uppsving för fornsaksstudierna hade 
forskningen om och samlandet av allmogeföremålen inte åtnjutit några 
större bidrag, och i synnerhet inte från statsmakternas sida. Denna lucka 
i forskningen och i samlingsväsendet hade Hazelius genom bildandet av 
Skandinavisk-etnografiska samlingen avsett att fylla. Men vilken var egent-
ligen nyttan − för samtiden och eftervärlden − med samlingen? 

För det första, konstaterade Aftonbladet, bidrog allmogearbetena med 
ett material för efterbildning, något som kunde hjälpa till att utveckla 
konsten i hemmet i en fosterländsk riktning. För det andra, och viktigare, 
umgänget med de gamla konstformerna och den ”ursprungsfriska” ande, 
som besjälade dem, skulle rena smaken och väcka de slumrande uppfin-
ningstalangerna: 

På den gamla fosterländska jorden, bearbetad af nutidens föräd-
lande krafter, skall sålunda konsten i hemmet uppväxa, hägnad och 
odlad af fina sinnen och konstskickliga händer till glädje och gagn 
för familj och folk. 

I denna anda skulle man inom en snar framtid kunna se det fruktbara ut-
bytet mellan museet, ateljén och verkstaden. Genom denna utväxling av 
gamla idéer och nya tillämpningar skulle man så småningom via hemmens 
konstverksamhet nå fram till en renad nationell smak, som i sin tur skulle 
ge återverkningar på konst och industri, menade Aftonbladet.
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Ett bidrag till forskningen 

Två dagar före det att Aftonbladet hade yttrat sig i frågan om museets värde, 
egentliga mening och syften hade samma ämne behandlats i Nya Dagligt Al-
lehanda.77 Här ställdes samlingarnas betydelse för en empiriskt grundad veten-
skap i förgrunden. 

Vår tid har otvifvelaktigt på det andeliga området en stor förtjänst, 
om man ej vill tillerkänna honom flere; det är den att med oförtru-
ten ifver samla, ordna och granskande sofra ett ofantligt förråd af 
vetande och kunskaper i alla riktningar. Aldrig har det vetenskapliga 
medvetandet varit så vaket, aldrig så mångsidigt eller så förträffligt 
utrustadt och väpnadt mot irringar som i våra dagar. 

Där odlingsvetenskaperna tidigare dominerats av lösa antaganden och stun-
dom kommit till ganska fantasirika resultat hade vetenskapsmännen nu, led-
sagade av den naturvetenskapliga metoden, börjat söka sanningen via den 
mödosamma forskningens väg. Det var av denna anledning som tiden såg upp-
komsten av samlingar, både offentliga och enskilda. Skandinavisk-etnografiska 
samlingen var ämnad att bidra till forskningen och kunskaperna om nationa-
litetens beståndsdelar; om svenskheten i konsten och i livet. Samlingen fyllde 
därmed en stor lucka, både i samlingsväsendet och i forskningen, menade Nya 
Dagligt Allehanda. 

Med undantag av bildandet av Smålands museum hade inga offentliga 
åtgärder tidigare vidtagits för att samla nordiska etnografiska föremål, trots 
att den nya odlingen för varje år banade ny mark och trängde tillbaka ”de få 
lemningarna efter den gamla, som med alla sina fel och svagheter dock i yttre 
motto var ursprungligare och i formen mer särskildt svensk än sina efterträda-
re.” Med de gamla brokiga dräkterna försvann det gamla bohaget, husgeråden, 
redskapen, de gamla och enkla husen och kojorna, skillnaderna i anletsdrag 
och kroppsform, seder och bruk, mellan dialekterna, till och med husdjuren 
blev genom korsningar något annat än vad de varit. Det folk som framgick av 
denna nydaning skulle förhoppningsvis inte vara mindre svensk, däremot kun-
de man med säkerhet veta att det nyskapade folket skulle vara mindre egen-
domligt, mindre fantasifullt och brokigt än de släkten som föregått. ”Företaget 

77 ”Den skandinavisk-etnografiska samlingen 1”, Nya Dagligt Allehanda 14/3 1874.
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att samla och öfverskådligt ordna alla lemningar af den uråldriga odling, som 
går under, kan derför i alla hänseenden anses högst påkallat och berömvärdt.”  
Skandinavisk-etnografiska samlingens uppgift var, i likhet med andra mu-
seers, att ställa ut föremål, föremål som var och en, forskaren och lekman-
nen, självständigt och kritiskt kunde granska. Samlingen skulle vara en 
plats där lekmannen kunde närma sig den stundom svårgenomträngliga 
vetenskapliga kunskapen och där alla besökare kunde glädjas åt konstens 
och vetenskapens utveckling. Samlingarnas betydelse, i synnerhet de of-
fentliga, kunde inte nog understrykas,

ty oberäkneliga och oöfverskådliga äro de väckelser, som från dem utgå 
öfver hela ett folks odling, de framsteg i alla riktningar, hvilka i dem 
hafva sin yttersta rot, de lockelser till ideala och upphöjda tänkesätt och 
åskådningar, som de ingifva äfven den minst kunnige, den mest förut-
sättningslöse af besökande.

I medborgerlighetens tjänst
Den uppsats som publicerades i Stockholms Dagblad om museet i mars 1875 
var närmast föranledd av det faktum, att motioner lagts fram i första och an-
dra kammaren angående ett statligt bidrag till Skandinavisk-etnografiska sam-
lingen.78 Artikeln avslutades med en längre plädering för att kamrarna skulle 
bifalla detta önskemål. I likhet med Aftonbladet lyfte Stockholms Dagblad fram 
det utbredda bondeföraktet bland de bildade grupperna, men där Aftonbladet 
skildrade historieskrivningens utvidgning mot odlingshistorien och folklivet, 
tecknade Stockholms Dagblad en historia som handlade om tidigare strävanden 
att komma tillrätta med bondeföraktet. I fokus för uppmärksamheten stod inte 
hur allmogen och folklivet blivit föremål för historieskrivarnas och samlarnas 
vaksamma intresse, utan vilka avtryck strävan att ”åt bonden häfda en heders-
plats i stadsbefolkningens opinion” lämnat i litteraturen och konsten.

Redan Thomas Thorild hade uppträtt som det fjärde ståndets förespråka-
re; i Bellmans poesi spelade de förbisedda klasserna huvudrollen och närmast 
Bellman bland de egentliga folkdiktarna stod Lenngren. Tegnér, Geijer och 
Afzelius var samma andas barn. I Danmark företräddes denna riktning av N. 

78 ”Den Skandinavisk-etnografiska samlingen”, Stockholms Dagblad 13/3 1875.
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F. S. Grundtvig. Traditionen förvaltades från mitten av 1800-talet av en rad 
nordiska författare och konstnärer. Hit hörde folklivsskildrare som Almqvist 
och Wetterbergh. Böttiger, Dahlgren, Blanche och Hedberg hade fört in folk-
visan och folklivet på skådeplatsen. Ämnet bonden-den fria jordägaren gestal-
tades i noveller och romaner av författare som Sophie von Knorring, Emelie 
Flygare-Carlén och Rosa Carlén och inom målarkonsten av Wallander och 
Amalia Lindegren. Även på den vetenskapliga forskningens fält, i upptecknan-
det av landskapshistorier, i beskrivningar av allmogens levnadssätt, sedvanor, 
allmogemålen och folkvisorna fanns viktiga företrädare, såsom Ödmann, Ni-
colavius, Liljebjörn, Djurklou och Dybeck. I samma led stod folkhögskolorna, 
som hade upprättats för att närma herreman och allmoge ”på den sanna med-
borgerlighetens grundval.”

Med samma syften hade Hazelius grundlagt Skandinavisk-etnografiska 
samlingen. Museet, liksom folkhögskolorna, vägleddes av visionen att över-
brygga klyftorna mellan land och stad, mellan herrar och bönder på ett nytt 
och ännu oprövat sätt. Museets hörnsten var, slog Stockholms Dagblad fast, ”den 
folkliga förbrödringens tanke”. Det syftade till att på nya vägar och med nya 
medel utradera klassosämja och gamla ståndsfördomar för att sammansmälta 
de skilda ”flockarna” till ett folk. Betraktad ur denna synvinkel var museet det 
dittills sista i en lång kedja av varandra beroende strävanden. Att väcka kärlek 
till folkminnena och bidra till den fosterländska fostran var det nya museets 
bestämmelse. ”Folkminnenas tillvaratagande såsom medel för underlättande 
af allas väl behöfliga fosterländska uppfostran, detta är hvad det även här kom-
mer an på.” 

Folkbeskrivningens lösen
En annan historia tecknades av Eichhorn i Svenska Familj-Journalen i februari 
1875.79 ”Har ni någonsin sett en stark rörelse i lifvet, i ett folks eller bara en 
trakts, en stads eller en liten småstadshålas, som ej genast ger sig luft i något 
skrifvet eller något tryckt? Jag svarar sjelf: knappast, annat än i de dunkla tider 
då endast ordet fanns”, började Eichhorn. Men där ingen plötslig utveckling ägt 
rum, där århundraden lagts till århundraden sakta och i små framsteg, där od-
lingen följde en naturlig och stillsam bana, för dessa områden fanns inga böcker, 

79 Christoffer Eichhorn, ”Skandinavisk-etnografiska samlingen”, Svenska Familj-Journalen, 
XIV, no. II (1875).
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inga handlingar att tillgå. För att få veta något om dessa tider fanns bara de 
föremål som odlingen frambringat, och det var dessa som skulle göra tjänst hos 
forskaren. Detta var den stora skillnaden mellan historien och fornforskningen. 
Där den förra ur handlingar, upptecknade berättelser och krönikor kunde sätta 
samman en ny och mera fullständig beskrivning av vad som ägt rum i det för-
flutna, var uppgiften för den andra att ur ”en mängd föremål liksom framlocka 
bikten om deras innersta väsen, om de händer som danat dem, om de tankar och 
syften de tjenat, om odlingen hos det folk de tillhört.” Detta var mycket svårare 
och krävde en slutledningsförmåga och skarpsyn större än historietecknarnas. 
Av denna anledning var det lätt att förstå varför historien redan tidigt framträtt 
som en vetenskapligt grundad kunskap om det förflutna, medan fornforskning-
ens först under senare tid kunnat börja göra anspråk på vetenskaplig värdighet. 
Också den gren av fornforskningen som utgjordes av folkbeskrivningen, eller 
etnografin, hade omsider funnit sin rätta bana och gick ”med trygga låter och 
högburen panna mot sitt visserligen i fjerran skymtande mål”. 

Anledningen till att odlingsvetenskaperna hade gjort sådana framsteg var 
naturvetenskapernas inflytande och den induktiva metoden: ”Det är den enkla 
saken att aldrig våga ett påstående, utan att stödjas af bestämda skäl, att aldrig 
framkasta ett antagande, som ej har bakom sig hela följder af undersökningar, 
hela massor af undersökta föremål eller af jemförelser.” Det första villkoret för 
tillämpningen av detta arbetssätt var rika och mångfaldiga samlingar. Detta var 
orsaken till ”detta samlingsväsen på alla områden, hvilket utgör ett af vår tids 
mest framstående kännetecken i fråga om vetenskap och konst”. Samlingar var 
en förutsättning för att bedriva forskning, att jämföra och noga undersöka en-
skildheter. Samlingar var själva lösen, och nu hade denna lösen för vetenskapen 
också nått den svenska etnografien: ”Utan en stor etnografisk samling ingen et-
nografi i Sverige!” utropade Eichhorn.

Den svenska folkbeskrivningen räknade sitt ursprung till det sena 1700-talet 
då Frans Westerdahl, akademiräntmästare i Uppsala, undertecknade förordet 
till den svenska folkbeskrifningens stiftelseurkund: Beskrifning om svenska all-
mogens sinnelag, seder vid de årliga högtider, frierier, bröllop, barndop, begrafningar, 
vidskepelser, lefnadssätt, mat och dryck, klädedrägt o. s. v. Efter detta försök sjönk 
den svenska etnografin i glömska, även om enstaka ort- och landskapsskildrare 
emellanåt ägnat klädedräkter och seder hos allmogen ett visst intresse. Med den 
folkliga väckelse som förlusten av Finland medförde, vändes uppmärksamheten 
ånyo mot folklivet. Götiska förbundet riktade hågen mot många sidor av det 
gamla livet, men av någon egentlig betydelse för folkbeskrivningen blev dessa 
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ansatser inte. Orsaken var, menade Eichhorn, att allmogens seder, klädedräkter 
och bohag ännu var i bruk. Under dessa omständigheter fanns inget tvingande 
behov av att samla, anteckna och bevara. Men under de efterföljande decen-
nierna blev förhållandet ett annat:

En ständigt stigande folkbildning plånar allt kraftigare ut smärre olikhe-
ter i språk, seder, drägt och bohag, och de korsande jernvägarne med sina 
tusentals lifgifvande väckelser brusa fram öfver spillrorna af allt det i yttre 
hänseende egendomliga som fordom utmärkte Sveriges landskapsinbyg-
gare. Drägterna, redan länge och allvarsamt hotade af stadsbruken allt 
ifrån början af 1700-talet, hafva nu med få undantag försvunnit.

Dräkterna var de första man hade börjat ta tillvara. Johan Ihre hade gjort en 
första början till landsmålens upptecknande. Andra författare hade med flit och 
framgång trätt i hans spår, även om dialektforskningen inte kunde mäta sig med 
andra grenar av språkforskningen. Sederna, vidskepelserna, bohaget och pryd-
naderna hade dock i hög grad försummats. Först fornminnesföreningarna hade 
vinnlagt sig om deras upptecknande, och forskare som Dybeck och Djurklou 
hade givit viktiga bidrag. Andra strödda bidrag till folkbeskrivningen hade influ-
tit i fornminnesföreningarnas skrifter och handlingar. Landskapsbeskrivare som 
Holmberg, Hofberg och Lundgren hade också utfört framstående forskning. 
Först ut med ett verkligt vetenskapligt arbete på detta område hade emellertid 
Hyltén-Cavallius med sitt arbete Wärend och wirdarne varit. Med Hyltén-Caval-
lius hade en vetenskaplig handläggning av det etnografiska materialet påbörjats. 
Detta verk, skrev Eichhorn, skulle för alltid ”bilda en grundval i den svenska 
folkbeskrifningen”. Hyltén-Cavallius hade visat hur klädedräkt, bohag, bygg-
nadssätt stod i samband med folklivet, med forntida seder och lämningar. 

De grundliga efterforskningar som redovisades i Wärend och wirdarne utgick 
väsentligen ifrån en samling, nämligen Hyltén-Cavallius egen, något som visade 
på betydelsen av samlingar av detta slag, skrev Eichhorn. Deras stora betydelse 
för den svenska etnografin hade också tidigt stått klart för Hazelius, som grund-
lagt den Skandinavisk-etnografiska samlingen. Och det var hög tid, dräkterna 
var nästan försvunna, bohagen och husgeråden likaså, tingens namn försvann ”i 
glömskans natt”. Allt måste tas tillvara; föremål och deras namn, bohag och säg-
ner. Den Skandinavisk-etnografiska samlingens uppgift var ”att samla alla mate-
riela bidrag till historien om Sveriges och dess stamfränders gamla odling.” 
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Mångtydigheten som spegel och strategi
De fyra redovisade beskrivningarna av Skandinavisk-etnografiska samlingen 
från 1874 och 1875 pekar åt olika håll. Skulle projektet väsentligen ses som ett 
utvecklingsmotiverat konstindustriellt museum för allmogeslöjden och dess för-
kovran? Var det ett ”nationsvetenskapligt” museum till belysning av det svenska 
folket egenart och storhet? Var det ett äreminne över svensk bondekultur i folk-
förbrödringens och klassöverbryggandets tjänst? Var det ett föremålsarkiv för 
grundandet av en etnografisk vetenskap? Hazelius, som var den primära källan 
till alla fyra artiklarna, kunde uppenbarligen bejaka alla dessa perspektiv och dess-
utom flera ytterligare bestämningar. Mellan raderna av dessa olika definitioner 
av museets mening finns också motsägande angivelser av ambitionsgraden i pro-
jektet, från den minsta nivån av ett konstindustriellt museum för allmogeslöjd i 
Aftonbladet till bilden av ett allomfattande skandinaviskt-etnografisk riksmuseum 
i Eichhorns artikel i Svenska Familj-Journalen.

De syften som tillskrevs museiverksamheten gällde också för Hazelius. Tre 
av skribenterna framhöll att samlingarna fyllde en lucka, men vad som var me-
ningen med att denna lucka fylldes lämnades olika svar. Enligt Aftonbladet avsåg 
Hazelius främst att bidra till smakens förädling och konstindustrins utveckling 
i nationell riktning. Han stod i industrins och den nationella konkurrenskraf-
tens tjänst. Nya Dagligt Allehanda lade tonvikten på samlingarnas betydelse för 
den empiriskt grundade kunskapen om svenskheten. Tidningen talade däremot 
inte om fosterlandsfostran eller fosterlandskärlek som motiv för Hazelius. Det 
gjorde däremot Stockholms Dagblad, men i en bestämd mening. Medborgerligheten 
stod i blickfånget för Hazelius.  Svenska Familj-Journalen frammanade bilden av 
Hazelius som banérförare för en ny men försummad vetenskap, den skandina-
viska etnografin. 

En poäng med att lyfta fram de skilda motiv och syften som museiverksam-
heten och Hazelius tillskrivits är att visa att någon egentlig mening inte existerar. 
Om Hazelius vid kvällsvarden någon gång tänkte: ”det är det här jag vill åstad-
komma”, vet vi inte. Vad vi vet är att han själv undvek att formulera några pro-
gram och skrivelser, att han lät andra tala i sitt ställe, att deras tal pekade i olika 
riktningar och att några säkra syften inte kunde utläsas i samlingarnas innehåll. 
Dessa blev nämligen inom kort heterogena i förhållande till den först uttryckta 
ambitionen, att skapa en samling av skandinaviska allmogeföremål. Osäkerheten 
om museets betydelse och Hazelius intentioner var inte någon hämsko. Den 
var förutsättningen för museiverksamhetens expansion och en mångfacetterad 
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alliansbildning. När museiverksamhetens legitimitet inte gjordes avhängig av 
några tydliga historie- och museipolitiska ställningstaganden skapades ett stort 
utrymme för identifikationer av olika slag. Den fria fornforskningens företrädare 
kunde betrakta Hazelius som en frihetssträvare och välkommen upprorsmakare. 
Sparsamma politiker i andra kammaren kunde uppskatta museiinitiativet som 
statsavbördande. Konservativa i första kammaren kunde uppskatta ett sannfär-
digt patriotiskt initiativ. August Strindberg kunde beundra Hazelius som en fol-
kets talesman och fornminnespolitisk revolutionär. Strindbergs antagonist Carl 
David af Wirsén kunde författa patriotiska hyllningsverser. Mångtydigheten i 
verksamheten gjordes till en strategisk fördel − i synnerhet som den kombine-
rades med framlyftandet av Hazelius som självuppoffrande, idealistisk och karis-
matisk fosterländsk kulturräddare.

På ett allmänt plan speglar museets mångtydighet den samtida historie- och 
museipolitikens öppenhet och osäkerhet. På 1870-talet var många av de sentida 
bestämningarna av det kulturhistoriska museiområdet och museipraktikerna 
ännu inte gjorda. Ovissheten om vilket ansvar det allmänna skulle ha på det kul-
turhistoriska museiområdet var ett centralt inslag i denna osäkerhet, liksom frå-
gan om det var statliga eller civilsamhälleliga former som detta allmänna ansvar 
skulle ta. Osäkerheten förstärktes av otydliga konfliktmönster och bildade grun-
den för en allieringsstrategi där Hazelius kunde visa fram olika bilder av museets 
funktion och offentlighetsstatus på olika arenor och för olika grupper. I hägnet 
av hotande konfrontationer, särskilt med aktörer runt Statens historiska museum 
och anhängarna till visionen om ett statligt konstindustriellt museum, fanns det 
tydliga strategiska vinster för Hazelius att vinna genom att få sina ambitioner att 
framstå som svårtydda. Men det är också högst rimligt att se Hazelius själv som 
bärare av tidens osäkerheter om historiebevarandets innehåll och mening. 
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Bilder av ett museum 

567

De oklarheter som uppstod kring Artur Hazelius museiverksamhet var 
många. Oklarheterna om museets art av offentlighet har redan introdu-
cerats, liksom oklarheterna om dess mening och syfte. Det här kapitlet 
handlar om hur osäkerheterna förstärktes med samlingarnas tillväxt och 
museiverksamhetens expansion. Den välavgränsade verksamheten 1872, 
att ställa ut naturalistiska dockor i folkdräkter, hade redan ett par år senare 
förvandlats till ett expansivt, mångformigt och svårtytt kulturhistoriskt 
storföretag. Det blev efter hand uppenbart att det ständigt ökande antalet 
avdelningar inte kunde betraktas som mer eller mindre tillfälligt tillkomna 
sidovägar till ett huvudspår. Med samlingarnas hastiga tillväxt uppförstora-
des oklarheternas mått. Oklarheterna gällde inte bara frågan om vad Nord-
iska museet var för slags museum, utan också vad det var avsett att bli. Vilka 
var egentligen Hazelius ambitioner och långsiktiga mål? Vad var det för 
slags museum som han avsåg att skapa och skapade? 

En tvekan rörde museets genre och ämnesområde. Var det ett skandi-
naviskt etnografiskt museum som innehöll etnografiska utställningar och 
som bidrog med material för folkbeskrivningen, i tidens mening? Var det 
ett konstindustriellt museum eller ett kulturhistoriskt museum, som avsåg 
att belysa en mängd kulturyttringar genom tiderna. Var Hazelius ambi-
tioner rent av att åstadkomma ett kulturhistoriskt riksmuseum? Eller var 
det helt enkelt en fråga om en svensk, svensk/norsk, skandinavisk, nordisk 
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eller nordeuropeisk samling av alla kulturföremål som var värda att samla 
på. En sammanvävd osäkerhet rörde vilken geografisk täckning Hazelius 
planerade att museet skulle ha. Var samlingen skandinavisk i meningen 
att den skulle representera unionsländerna på den skandinaviska halvön, 
det vill säga Norge och Sverige? Eller var den skandinavisk i meningen att 
den skulle representera Sverige, Norge och Danmark? Avsåg Hazelius att i 
första hand skapa ett svensk/norskt museum som innehöll spåren av svensk 
kultur också i andra länder? Var det ett museum för hela Norden eller för 
norra Europa? 

Samlingsexpansionen och mångtydigheten i Hazelius ambitioner blev 
på ett tidigt stadium kopplad till frågan om samlingens heterogenitet när 
det gällde föremål och samlingsområden. Man kan urskilja flera dimensio-
ner av mer eller mindre problematisk heterogenitet. En rörde gränserna för 
samlingsområdet. Avsågs en begränsad aspekt av allmogekulturens lämning-
ar, kulturhistorien i allmänhet eller hela det historiska minnesfältet? Gällde 
samlandet det svenska, skandinaviska, nordiska eller nordvästeuropeiska 
området? En annan aspekt gällde föremålskvaliteten. I perspektivet av ett 
konstindustriellt museum för allmogeslöjd framstod det som förvånande 
att samlingen kunde innehålla trasiga och konstlösa objekt medan sådana 
kunde motiveras i ljuset av samlingen som ett etnografiskt forskningsarkiv. 
I det senare perspektivet framstod däremot dubbletter som främmande. 
En tredje huvudtyp av heterogenitet avsåg närmast föremålsfunktionen där 
inslaget av kuriösa och publikt attraktiva föremål och utställningsarrang-
emang så småningom skulle komma att ställas mot den vetenskapliga och 
legitima samlingens saklighet.

Samlingarnas växt i förbindelse med deras uppenbara brokighet bidrog 
till en annan osäkerhet. Vad för slags museiman var Hazelius? Var han 
en ”riktig” museiman”? I den gradvisa formeringen av museiprofessionen, 
och med dess bild av det välordnade moderna museet, började brokiga 
samlingar framträda som uttryck för mindre vederhäftiga strävanden. He-
terogeniteten, i alla de ovan nämnda dimensionerna, blev en stötesten för 
professionen. Vid sidan om den tvekan museiideologerna uttryckte fanns 
den mera allmänt spridda misstanken om att Hazelius samlade på allt, och 
att det var hans omättliga begär efter mera − om än i förvillande museiman-
naförklädnad − som närmast föranledde museiverksamhetens utvidgning.
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Museet breder ut sig
Det som samtiden kom att uppfatta som karaktäristiskt för Nordiska mu-
seet var den till synes tygellösa expansionen av museiverksamheten. Sam-
lingarna växte i riktningar som ingen hade kunnat förutse och med en 
häpnadsväckande hastighet. Nya utställningar, avdelningar och annex kom 
till och föremålen vagabonderade mellan museets (så småningom många) 
lokaler på Drottninggatan. Bilden av museiverksamheten som i första hand 
föränderlig framträdde i återgivningar i dagstidningar, veckomagasin och 
månadsjournaler redan från Skandinavisk-etnografiska samlingens begyn-
nelseår.1 Det faktum att museet stod i obruten omdaning genom samling-
arnas snabba tillökning utgjorde grunden för den i samtiden växande osä-
kerheten om Hazelius målsättningar. 

Osäkerheten väcktes tidigt. Hazelius utlovade alla som skänkte före-
mål till samlingarna att de skulle återfinna sina namn i de gåvolistor som 
publicerades i flera av Stockholmstidningarna. Genom gåvolistorna kunde 
tidningsläsarna följa hur den föregivna allmogesamlingen förkovrades med 
Kung Adolf Fredriks jaktkniv, en modell till en grönländsk kajak, ett klaver 
som tillhört Hedvig Charlotta Nordenflycht, en marmorhammare, som 
tillhört skulptören Molin, samt en kosackpiska från Österbotten i Finland, 
som hemförts av en major Myhrberg.2 Detta var i september 1874. Den 
stora expansionen hade ännu inte börjat. 

Skandinavisk-etnografiska samlingen öppnade i oktober 1873 i den 
södra av de två paviljonger som flankerade entrén från Drottninggatan 
till Trädgårdsföreningen  Året därpå tog museet den andra paviljongen i 
besittning. 1875 öppnade den norska avdelningen på Drottninggatan 45, 
år 1877 hyrdes två våningar i nummer 79. På samma adress öppnades en 
tredje våning 1883 och samma år en våning i nummer 77. 1887 flyttades 
den norska avdelningen till nummer 77, där ännu en våning hade hyrts för 
museets räkning. Samma år flyttade den farmaceutiska avdelningen samt 
marinavdelningen in på Drottninggatan 68. År 1889 köpte Nordiska mu-

1 Se t.ex. ”Skandinavisk-etnografiska samlingen”, Stockholms Dagblad 29/1 1874; Christof-
fer Eichhorn, ”Den skandinavisk-etnografiska samlingen III”, Nya Dagligt Allehanda 28/3 
1874; Herman Hofberg, ”Bilder från Skandinavisk-etnografiska samlingen i Stockholm”, 
Svea: Folkkalender (1876).

2 Artur Hazelius, ”Skandinavisk-etnografiska samlingen”, Nya Dagligt Allehanda 10/9 
1874.
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seet hela fastigheten 79. Hösten 1889 flyttade de farmaceutiska och nau-
tiska samlingarna och det nordfrisiska rummet till nummer 88, där museet 
hyrt nio rum. 1890 förvärvades Drottninggatan 77. Samma år skänkte gre-
ve Walter von Hallwyl lägenheten Framnäs på Djurgården. 1891 öppnade 
friluftsavdelningen Skansen.

Hur såg det ut i museets lokaler på Drottninggatan? Vad kunde publi-
ken se när den trädde in i de många rummen? Hur var utställningarna ord-
nade och vad ställdes ut? Tar man sekundärlitteraturen till hjälp för att få 
svar på dessa frågor finner man strax att upplysningarna om vilka föremål 
som ställdes ut och var, hur de var grupperade och arrangerade, vilka avdel-
ningar som fanns vid museet och hur föremålen hade införskaffats är spar-
samma. Från denna regel finns dock ett viktigt undantag. Det finns mycket 
information att hämta om de exteriörer och interiörer med dräktklädda 
dockor som visades i museet och som framför allt upptog stort utrymme i 
de båda paviljongerna vid Trädgårdsföreningen. Men vad mötte publiken 
om de besökte museet på någon av dess andra adresser? Det ligger utanför 
avhandlingens ram att försöka rekonstruera samlingarnas utveckling och 
hur de ställdes ut. Som forskningsuppgift är en sådan rekonstruktion vis-
serligen intressant, men också mycket omfattande. För att ge en antydan 
om samlingarnas mångskiftande innehåll har jag i stället valt att återge en 
rundvandring i museets lokaler på Drottninggatan 79. Belysande sakupp-
gifter har jag också hämtat under uppslagsordet ”Nordiska museet” i den 
första upplagan av Nordisk familjebok.3 

En rundvandring bland föremål
”Ett besök i x” eller ”en rundvandring i x” var ett grepp som journalisterna 
ofta använde när museer eller utställningar presenterades i dagstidningar, 
veckopress och månadsjournaler. En rad sådana besök eller rundvandringar 
gjordes i Skandinavisk-etnografiska samlingen/Nordiska museet. Oftast var 
det en nyhet av något slag som motiverade besöken. Nyheten kunde vara 
att museets samlingar berikats med några särskilt märkvärdiga föremål, att 
en tillfällig utställning visades eller att en ny avdelning hade öppnat. Till en 
början var förstås själva det faktum att ett nytt museum hade öppnat en ny-

3 ”Nordiska museet”, Nordisk familjebok, bd 11 (1887), s. 1300ff.
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het. Som källor till historien om Nordiska museets tillväxt och expansion, 
till historien om hur samlingarna var ordnade och utställda, är dessa besök 
och rundvandringar av stort värde. De skapar också unika möjligheter för 
den sentida läsaren att låta sig ledsagas genom sedan länge försvunna rum 
och att genom skribenternas ögon betrakta de utställda tingen. Man får 
naturligtvis inte se allt och sättet som innehållet i museet görs synligt på är 
beroende av skribentens intentioner och intressen. Genren som sådan är 
också betydelsefull för vad som berättas och hur. Även museijournalistiken 
har en historia. 

Kännetecknande för rundvandringarna är det lättsamma anslaget och 
en något impressionistisk stil. Ofta omtalas besöken som hastiga. Följande 
anmärkning är karaktäristisk: ”En utförlig granskning af de tusentals här 
utställda sakerna förbjuder oss utrymmet och afsigten med denna uppsats; 
vi skola allenast här hastigt genomvandra de många rummen och dervid 
anteckna ett och ett annat af det som faller mest i ögonen.”4 Redan en kort 
tid efter öppnandet av Skandinavisk-etnografiska samlingen kunde press-
sens skribenter konstatera att en mera uttömmande beskrivning av vad som 
fanns att se skulle ta alltför stort utrymme i anspråk. Ja, redan när Skan-
dinavisk-etnografiska samlingen ännu inte öppnat och samlingarna var in-
rymda i två mindre rum på Drottninggatan 87, tvingades Per Emanuel 
Bergstrand i en liten notis konstatera att endast en snabb och översiktlig 
blick över de anhopade föremålen var möjlig att delge läsaren.5

Och själva ämnet, att beskriva en samling, bjöd naturligtvis på visst mot-
stånd. En lång uppräkning av ting skulle strax bli enahanda och bedömdes 
säkert som en mindre lockande läsning − vilket nedanstående försök att 
ge en bild av samlingarnas brokighet inte undgår att exemplifiera. Arti-
kelförfattarna uppmärksammade i första hand föremål som ansågs särskilt 
märkvärdiga. De iklädde sig ofta rollen av kännare. Kännaren urskiljde de 
mest värdefulla föremålen ur den stora och överväldigande mängden. De 
gjorde sakkunniga bedömningar av ålder och utformning. Graden av hant-
verksskicklighet, originalitet och ålder hos ett utställt föremål var viktiga 
bedömningsgrunder. 

4 Christoffer Eichhorn, ”Skandinavisk-etnografiska samlingen. Andra annexet 1”, Hemvän-
nen, no. 7, juli (1880).

5 Per Emanuel Bergstrand, ”Våra samlingar af svenska fornsaker”, Svalan, no. 10 (1873).
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Emil Eckhoff var en av de föremålskännare som gjorde ett besök i Skandi-
navisk-etnografiska samlingen. Rundvandringen ägde rum i museets andra 
annex på Drottninggatan 79. Det hade öppnat 1877 och besöket gjordes 
under våren 1878. Rundvandringen redovisades i en svit om tre artiklar i 
Aftonbladet i april samma år.6 När Eckhoff tog sina läsare vid handen och 
ledde dem in i museets nya annex började han med att tala om att den första 
våningen var ”fyld med kulturföremål uteslutande från icke-allmogeklas-
sernas lif”. De kunde delas in i några huvudgrupper. Här fanns bohagsting 
och föremål som belyste de högre ståndens liv, vapen, uniformer och per-
sedlar, som hört till flottan och armén, skråföremål och personliga minnen 
efter framstående svenskar. I ett av rummen, där föremål ur den första 
huvudgruppens fanns utställda, fäste Eckhoff läsarens uppmärksamhet på 
en stor säng. Han berättade att sängen var en av museets verkligt dyrbara 
praktpjäser. Den var tillverkad i skulpterad och bonad ek och försedd med 
renässansorneringar i stilsäkert utförande, även om några av reliefdetal-
jerna visade ”ett synnerligen rått och mot de öfriga stridande utförande”. 
Sängen var inköpt i Danmark och påstods ha tillhört kung Hans, Kristian 
tyranns fader. Den uppgiften var felaktik, påpekade Eckhoff.

Bland de dyrbara praktpjäserna fann Eckhoff också flera vackra träkis-
tor. En synnerligen märklig skulpterad ekkista från Skåne stod uppställd 
i tamburen. ”Ornamentiken visar gammalnordiska slingmotiv i förening 
med renässansformer”, skrev Eckhoff och daterade den till 1500-talets 
slut. En annan vacker kista stod i samma rum som den stora sängen. Den 
hade kommit till samlingarna från ett kapell i Dalarna och var troligen 
från 1600-talet. Framsidan var prydd med figurer i relief och flera renäs-
sansmotiv kunde spåras. Äldst bland föremålen var en originell träskulptur. 
Den hängde på väggen ovanför kistan från Dalarna. Ovanför denna häng-
de i sin tur en snidad ekskiva från Köpenhamn från 1637. I samma rum 
stod också ett renässansskåp, vars utformning dock inte helt föll ciceronen 
i smaken. I den angränsande större salen hittade han ytterligare fler skåp, 
träskulpturer och en förgylld rokokomöbel. Innanför salen med möblerna 
fanns ett mindre rum. Det innehöll hattar, ”toaletthemligheter” och en 
större samling mans- och kvinnodräkter från 1700- och 1800-talen. I nästa 

6 Emil Eckhoff, ”Skandinavisk-etnografiska samlingen. Andra annexet, Drottninggatan 79 
I”, Aftonbladet 8/4 1878; ”Skandinavisk-etnografiska samlingen II”, Aftonbladet 16/4 1878; 
”Skandinavisk-etnografiska samlingen III”, Aftonbladet 20/4 1878. Rekonstruktionen av 
rundvandringen bygger på de två sistnämnda artiklarna. 
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rum återfann Eckhoff en större mängd ”fruntimmersarbeten”: dopskrudar, 
täcken, kuddar, strumpeband och broderade plånböcker. I samma sal fanns 
också ”en brokig samling bohagsting och pretiosa”: byxsäcksur, svampdo-
sor, skospännen, knivar, skedar, fruntimmerskammar, solfjädrar, nålhus, 
ringar ”och tusen andra saker”. Där fanns också ett skåp fyllt av egen-
domliga dryckeskärl. I fönstersmygen exponerades ostindiskt porslin och 
i fönstren hängde glasmålningar från Tyskland. Väggarna pryddes av bi-
skop Vingårds broderade tygstycken. Vidare sågs en större samling av kärl 
i stengods tillverkade i Tyskland. Till denna samling anslöt sig en annan, 
som innehöll föremål i metall: tennsaker, en vattenbehållare i koppar, en 
vinkylare i koppar från 1600-talet och ett större antal sängvärmare i mäss-
sing. I några skåp förvarades stakar, beslag, lampetter, fat och ”en mängd 
andra mer eller mindre nyttiga och nödvändiga saker”. 

Eckhoffs vandring gick vidare till de rum där den stora samlingen av 
skråföremål förevisades. Här anträffades skråemblem, ämbetslådor, väl-
kommor, pokaler, kannor, ordförandeklubbor, spiror och fanor. Här kun-
de man också se den samling av vävnadsprover, som Uppsala universitet 
skänkt till Nordiska museet. Proverna var från 1750- och 1760-talen och 
hade en gång tillhört Anders Berchs ekonomiska museum i Uppsala. 

Eckhoff fortsatte till rummen där samlingen av vapen och uniformer 
var inrymd. Samlingen bildade en början till ett ”musée d’artillerie − egnad 
att åskådliggöra arméns och flottans utrustning under skilda tider”, upp-
lyste Eckhoff. Här fanns vapen och fanor och omgivna av dessa ”krigens 
attribut” stod en av Södermans dräktdockor. Dockan föreställde Karl XII 
och var iklädd en kopia av kungens dräkt. Härefter inträdde Eckhoff i den 
historiska salen och fann begynnelsen till ett ”historiskt museum” bestå-
ende av personliga minnen efter framstående svenskar ”genom hvilka vi 
kunna så att säga stifta intimare bekantskap med de stora hädangångne”. 
Eckhoff kunde här betrakta kemiska apparater som tillhört Scheele, böck-
er med anteckningar av Tegnér, Anna Maria Lenngrens kokbok, Sergels 
verktyg och Egron Lundgrens penslar. Mest tilldragande, tyckte Eckhoff, 
var samlingarna av autografer, manuskript, handteckningar och porträtt 
som fanns anordnade i ett tavelställ på golvet. 

Rundvandringen fortsatte så en trappa upp och Eckhoff hamnade bland 
allmogens minnen. Föremålen kom från Dalarna, Värmland, Uppland och 
andra landskap. Inte mindre än fyra rum var fyllda med husgeråd, kläder 
och möbler bara från Dalarna. På väggarna hängde vackert snidade och 
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mycket gamla hängstänger. Här fanns ett stort antal snidade nystpinnar, 
rockhuvuden, linskäktor, kaveldon och rullträn. Vid väggarna fanns byk-
laddar, skarstockar, vallhorn, näverlurar, kontar, betsman, gnidstenar, snib-
baskålar, silverkåsor, brudprydnader och psalmböcker i stor mängd. I ett 
mindre rum återfanns en samling av dräkter och vävnader från Dalarnas 
olika socknar. På dräkter, sängtäcken, förlåter, bårdband och spetsar med 
mera var ”nedlagd en rikedom af ornamentala motiv och kraftigt verkande 
färgsammanställningar, värda en synnerlig uppmärksamhet”. I samma rum 
fanns en spinnrock, tillverkad i Mora 1590. Eckhoff noterade att den var 
försedd med en märklig inskription. På spinnrocken stod att läsa att det var 
den första spinnrock som tillverkats. Den första spinnrocken? Eckhoff lät 
sig inte övertygas.

I ett angränsande rum möttes författaren ”af en alvarlig syn”. Här stod 
en Rättviksfamilj försänkt i sorg över det döda barnet. Det var ”Lillans sista 
bädd”, Amalia Lindegrens berömda tavla, som hade arrangerats på museet. 
Men, tillade Eckhoff, i gruppen fanns en figur som inte kunde ses på tav-
lan. Långa Brita, en av de dalkullor som arbetade vid museet, hade stått 
modell för ”den ståtliga Rättvikskulla, som i högtidsdräkt med svart sam-
metshätta och timp, grönt sidensnörlif och fint veckad kjol af blått kläde 
står deltagande vid väninnans olycka.” På väggarna i rummet hade man 
anbringat prov på dalakonstnärernas bekanta alster, flera av dem beställda 
för museets räkning. Vandringen fortsatte in i nästa större sal. Här stod 
en samling av båtmodeller för olika ändamål och från olika kusttrakter. På 
golvet i samma rum sågs några urholkade trädstammar. ”Ifrågavarande ek-
stockar äro funna i torfmossar och deras ålder troligen ganska hög, ehuru 
denna båtform på vissa ställen genom århundraden bibehållit sig ända in 
till senaste tider, upplyste Eckhoff sakkunnigt. I salen förevisades också 
husgeråd och bohagsting av alla slag och i stort antal: dryckeskannor, bog-
trän, sellokor. Andra rum på samma våning var fyllda med föremål från 
Värmland, Södermanland och Uppland. Från sistnämnda landskap åter-
fanns flera vackra och stilfullt utsirade träskulpturer. 

Rundvandringen hade nu nått de innersta rummen. Här sågs åter ”en 
af dessa för samlingen egendomliga grupper, som förläna det hela en så 
tiltalande prägel. Det är en efter professor Wallanders bekanta tafvla upp-
ställd grupp af tvenne öster-åkers-töser, som med bäfvande hjärtan fråga 
oraklet − prestkragen − om ’han’ kommer, kommer ej”. Ytterligare läng-
re in återfanns minnen av ett helt annat slag. I ett rum hade man samlat 
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kyrkliga fornsaker, kåpor, broderade mässhakar, håvar, krucifix, Maria- och 
helgonbilder, fackelstänger och timglas. Här stod en av samlingens mest 
dyrbara föremål, en medeltida dopfunt i trä från Lockne kyrka, snidad och 
utskuren ur en enda trädstam. På foten hade den svagt upphöjda romanska 
ornament och dess utsida pryddes av slingor i relief. Så avslutades besöket 
i museets andra annex i ”ett fasans rum”, fyllt med pino- och straffredskap, 
stockar, spöknippor, hand- och fotbojor, skarprättarebilor. Också här fanns 
en docka tillverkad av Söderman. Den var iklädd en fångdräkt från slutet 
av 1700-talet. 

I uppslagsboken
Eckhoffs rundvandring ger en bild av samlingarnas och utställningarnas 
rikedom och brokighet, men museets mångsidighet och mångfalden av fö-
remål var långt större än så. Rundvandringen avsåg ju inte att ge en bild av 
museiverksamheten i sin helhet, utan av det nyöppnade annexet. Expansio-
nen fortgick, fler annex öppnades och avdelningarna blev fler. År 1887 ut-
kom det elfte bandet av Nordisk familjebok. Under uppslagsordet ”Nordiska 
museet” kunde man läsa en kortfattad beskrivning av museet och samling-
arna såsom de tedde sig i slutet av 1880-talet.7 Enligt Nordisk familjebok var 
Nordiska museet en av Artur Hazelius grundlagd och ”sedermera ofant-
ligt tillökad samling af etnografiska och kulturhistoriska, idel äkta föremål, 
som belysa de skandinaviska folkens och närboende stammars odling under 
gångna tider”.8 Planen för museet omfattade sedan 1877 även samlingar 
av föremål som tillhört de högre stånden. Stora delar av samlingarna var, 
meddelade uppslagsboken, magasinerade, andra visades i museets olika 
lokaler på Drottninggatan. Där var samlingarna fördelade så att de två 
paviljongerna innehöll allmogesaker från Götaland, Norrland, Lappland, 
Danmark med Slesvig, Grönland, Finland, Estland och Livland. I museets 
fem våningar i husen nummer 77 och 79 vid samma gata fanns allmogesa-
ker från Svealand, Norge och Island och samlingar av föremål som belyste 
borgareståndets och de högre klassernas liv. I nummer 68 förevisades en 
samling av äldre farmaceutiska föremål. 

7 ”Nordiska museet”, Nordisk familjebok, bd 11 (1887), s. 1300ff.

8 Ibid., s. 1300.
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Bland föremålen ur stadsinnevånarnas och ståndspersonernas liv intogs 
hedersplatsen, enligt Nordisk familjebok, av de rika samlingarna av saker 
som tillhörde skråväsendets historia, ämbetslådor, välkommor, sparbössor, 
fanor, processions- och ämbetsstavar, sigill, handlingar, mästerstycken och 
mästerbrev. Artikeln fortsatte:

Andra märkliga grupper äro: arbeten i sten; arbeten i glas, fajans 
och porslin; arbeten i mässing, brons och malm; arbeten i tenn och 
koppar; arbeten i jern; arbeten i lera; åkdon; möbler och andra trä-
arbeten från medeltiden; möbler och annat husgeråd från Vasatiden 
till 1825, i historisk följd efter olika stilar; kyrkliga föremål; textila 
arbeten; drägter; ordenstecken; prispokaler; musikredskap; vapen 
och fanor; jagtredskap; straff- och tortyrredskap; brandredskap; 
till postväsendet hörande ting; ur och andra tidvisare; gamla mynt, 
mynttecken, vigter och mått; permbref och andra handskrifter, 
gammalt boktryck, bokband; Anders Berchs (d. 1774) »theatrum 
oeconomico-mechanicum»; åskådningsmateriel i varukännedom; 
porträtt, byster och minnen af kungliga personer samt af veten-
skapsmän, skalder, konstnärer, uppfinnare o. s. v.9

Eckhoff gjorde sin rundvandring 1878. Nordisk familjebok beskrev museet 
som det tedde sig i slutet av 1880-talet. Samlingarnas brokighet var sedan 
länge ett faktum och utvidgningen fortsatte. 1891 öppnade Skansen, vars 
yta under åren lopp växte och husen och djuren blev fler. På Drottning-
gatan fortsatte samlingarna att öka.

Tillväxtens motiveringar
Trängseln bland föremålen i museets olika salar, öppnandet av nya avdel-
ningar, uppställningen av nyförvärvade föremål, tillfälliga utställningar, 
auktioner, redovisningen av insamlade föremål i förteckningarna över gå-
vor och gåvogivare; allt detta visade på museets expansion över allt fler 
områden av det som samtiden benämnde odlingshistorien. Men utveck-
lingen fick också följder för hur man skulle uppfatta vad som var meningen 
med och betydelsen av museet. Hur skulle den oavbrutna utvidgningen av 
samlingsområdena förstås i förhållande till den första visionen om ett mu-
seum för allmogens minnen och till de målsättningar som tidigare gjorts 

9 Ibid., s. 1302.
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gällande? På vilket sätt bildade samlingarnas så småningom alltmer hetero-
gena delar en meningsfull helhet? Ett och ett annat argusöga riktades mot 
Hazelius museiverksamhet. Misstankar spred sig att samlingarnas hastiga 
tillväxt vittnade om att Hazelius samlade på konst och antikviteter utan 
någon som helst värdering av deras beskaffenhet, att han införlivade tra-
siga, konstnärligt undermåliga eller helt enkelt värdelösa ting och att han 
utan förbehåll hopade många exemplar av samma slags föremål. Man miss-
tänkte, kort sagt, att samlingarnas kvalitet var låg, eller åtminstone mycket 
ojämn.10 I skämtpressen var man inte sen att anspela på misstanken om att 
Hazelius var en allätare.11 

Det uppstod också en osäkerhet om legitimiteten för att överskrida det 
ämnesområde, den skandinaviska etnografin, som Hazelius först hade av-
sett att bilda en samling för. Vid ett flertal tillfällen, och via olika dagstid-
ningar och journalister, hade Hazelius, som vi har sett i föregående kapitel, 
gjort gällande att det samlingsområde han avsåg att ägna sig åt saknade 
offentliga företrädare. Det hade försummats av staten. Statens och aka-
demiernas försumlighet var det motiv för att bilda en samling som Haze-
lius framhöll då han sökte ekonomisk hjälp hos Oscar Dickson i Göteborg 
1872. Det var också motivet för att söka allmänhetens hjälp och bistånd. 
Att bilda Skandinavisk-etnografiska samlingen var en allmän angelägenhet 
på ett område som saknade offentliga företrädare. När samlandet expande-
rade långt utöver de slags antikviteter som man rubricerade som allmogens 
minnen, när det grep in på samlings- och museiområden som redan repre-
senterades av andra offentliga samlingar, kunde museiverksamheten inte 
längre motiveras med att den fyllde ett tomrum. 

Grevinnan Pipers sko
Ett tidigt exempel på att journalisterna inte kunde undvika frågan om var-
för den nytillkomna samlingen av allmogens minnen inneslöt föremål och 
klädesplagg som hade litet med allmogekulturen att skaffa är en kort artikel 

10 En tydlig bild av kritiken, om än bara sparsamt av kritikerna, ger Artur Hazelius många 
brev till Thure Cederström. Korrespondensen finns bevarad i Nordiska museets arkiv. 
NMA. Artur Hazelius, Nordiska museets och Skansens tidiga arkiv. Brev från A. Hazelius 
till T. Cederström. 

11 Se t.ex. Figaro 19/2 1882; Nya Nisse 6/10 1894.
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som Per Emanuel Bergstrand skrev om Hazelius nybildade samling då den 
kunde beskådas av den nyfikne på Drottninggatan 87.12 I syfte att göra 
den lilla samlingen känd för publiken skrev Bergstrand om den begyn-
nelse till ett ”äkta svenskt etnografiskt museum” som huvudstaden hade 
berikats med. Även om två små rum räckte till för att förvara samlingarna 
fanns där, enligt Bergstrand, mycket att se: rika skatter av fullständiga och 
felfria allmogedräkter från flera provinser, byklubbor, skulpterade och må-
lade fästpigeskrin, runstavar, kavelbrädor, trätallrikar, sötmatsfat, ostkar, 
en träkrona i taket. ”Vid dörren äfventyrar man nästan att falla omkull 
öfver en stor tingest och får upplysning om att det är en brudsadel från en 
socken, jag tror Östergötland, i hvilken sadel antagligen tusental brudar 
ridit, att döma af pjesens höga ålder och egendomliga sammansättning”. 
Till vänster om sadeln fanns selkrokar försedda med orm- och drakfigurer 
och på ett bord stod en låda med glaslock. I lådan låg kvinnosmycken från 
Skåne och andra provinser. Jämte lådan låg en märkduk från 1742 som 
nyss skänkts till samlingarna. Märkduken var, berättade Bergstrand, ”för-
färdigad av fröken Brinkman i lifstiden” och av stort värde för samlingen. 
Den var lik de märkdukar som gjordes av ”allmogens döttrar och ofta satta 
i glas och ram såsom tecken på att dotterns uppfostran vore fulländad och 
att hon hade talanger”. ”Efter att hafva i sin förteckning uppskrifvit en 
liten förtjusande sko, som tillhört den bekanta grefvinnan Piper, född Fer-
sen, visar oss samlaren en hel serie af skor som tillhört allmogens döttrar”. 
Och, tillade Bergstrand, man ”må mäta än så noga, så äro dessa nu mera 
än hundraåriga skor lika små som den förnäma fagra frökens, och visserli-
gen äro allmogeskorna af grövre läder och näfver, men vida mer konstrikt 
arbetade.”

Bergstrand behövde knappast motivera förekomsten av folkdräkter, ka-
velbräden, trätallrikar och allmogesmycken i samlingen. De hörde till all-
mogens minnen. Men hur förhöll det sig med fröken Brinkmans märkduk 
och grevinnan Pipers sko? Visserligen försökte Bergstrand berättiga deras 
plats i samlingarna såsom jämförelsematerial, men särskilt övertygande var 
motiveringarna inte. Frågan om varför fröken Brinkmans märkduk och 
grevinnan Pipers sko hade införlivats med samlingarna lämnades obesva-
rad. 

12 Per Emanuel Bergstrand, ”Våra samlingar af svenska fornsaker”, Svalan, no. 10 (1873).
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När Bergstrand 1872 besökte stadens nya samling, och lät sig visas runt av 
Hazelius, kunde märkduken och skon ännu betraktas som mer eller min-
dre kuriösa undantag från en regel. Skon och märkduken kunde fattas som 
små och egentligen betydelselösa avsteg från den offentliggjorda planen 
för samlingsverksamheten. Målet kunde fortfarande fattas som att skapa en 
permanent utställning av folkdräkter och att samla på allmogens minnen. 
Två år senare, i januari 1874, presenterade Nils Linder Skandinavisk-et-
nografiska samlingen i en artikel i Aftonbladet.13 Det hade då blivit uppen-
bart att de tidigaste formulerade planerna på en utställning av folkdräkter 
och en insamling av allmogens minnen inte längre svarade mot vad som 
faktiskt samlades och ställdes ut i det nyöppnade museet. En förklaring 
krävdes. Linder kunde lämna en mycket elegant sådan: allmänheten hörde 
till museets medskapare.

Det säger sig sjelft, att dr Hazelius, så kraftfullt och oegennyttigt 
han än verkat för sin goda sak, likväl icke skulle kunnat ensam uträtta 
allt. De förut nämnda tidningsredogörelserna vittna fördelaktigt om 
det stora intresse, som företagets upphofsman mött i skilda delar av 
landet; de visa och huru riktigt allmänheten genast uppfattade hvad 
frågan gällde. Dr H. hade nämligen den klokheten att icke draga 
upp hårfina gränslinjer i fråga om samlingens blifvande innehåll, 
utan tvärtom låta detta till en viss grad bestämmas af omständighe-
terna och af den för hans sak intresserade allmänheten. Denna fick 
sålunda sjelf yttra sin mening, sjelf vara med om att utstaka planen, 
och hon har, såsom redan är nämndt, på ett vackert och uppmunt-
rande sätt begagnat sig af denna rättighet. 

Linders motivering till samlingarnas tillväxt (idén var förmodligen Hazeli-
us) gjorde att Hazelius ansvar för i vilka riktningar som samlingarna expan-
derade blev obetydligt. Ansvaret bars i stället av den intresserade allmänhe-
ten och omständigheternas makt. Däremot förtydligades Hazelius roll som 
allmänhetens tjänare. Frågan om vad som motiverade allmänhetens stöd 
när den ursprungliga planen på ett museum för allmogens minnen hade 
överskridits omvandlades till legitimitetsgrund för samma förändring. Det 
var allmänheten som på detta sätt hade yttrat sin mening och utstakat pla-
nen för museet. 

13 Nils Linder, ”Skandinavisk-etnografiska samlingen II”, Aftonbladet 21/3 1874.
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Att hänvisa till vetenskapen var en annan strategi för att ge legitimitet åt 
samlingarnas utvidgning. Eichhorn lämnade prov på denna i en artikel i 
Svenska Familj-Journalen.14 Han hävdade att Hazelius målsättning var att 
bevara allt av betydelse. Vid bildandet av ett nytt vetenskapligt material 
kunde man inte med säkerhet avgöra om ett föremål var viktigt eller ovik-
tigt. Hazelius hade dragit den enda rimliga slutsatsen av detta. Han hade 
föresatt sig att samla allt som kunde vara av betydelse.  

Innan de stora följderna af föremål hinna samlas och ordnas, har 
måhända mången liten skenbart obetydlig bit blifvit en vigtig länk i 
forskningskedjan. Det är hvad redan fornsaksforskningen (arkeolo-
gien i inskränkt mening) lärt oss, hvad vi redan känna af litteraturen, 
der hvarje liten småskrift har sin betydelse, ja, hvad de omfattande 
konstslöjdmuseerna sjelfva begynna allt mer och mer fatta, i det de 
öfvergå från liebhaberiets till den vetenskapliga forskningens stånd-
punkt.

Som svar på misstankarna om att samlingarnas snabba tillväxt uttryckte ett 
bristande intresse för deras kvalitet, framhöll Eichhorn att det ”inför his-
toriens blick” inte endast var det sköna och det fulländade, som var viktigt 
att spara. I regel var det tvärtom. Det som var präglat av tidsandan och 
betecknande för en tid kunde ofta vara fult. ”I ruinerna ligger ofta san-
ningen och vetandet klarare i dagen, än i det fullfärdiga, det blomstrande 
och lefvande.”

Drömmen om en ny byggnad
Under 1880-talet fick planerna på en ny museibyggnad för Nordiska mu-
seet tydligare konturer. År 1883 publicerades ett program för arkitekttäv-
lingen.15 År 1891 offentliggjordes Isak Gustaf Clasons ritningar för det 
nya museet.16 Clasons förslag till den nya museibyggnaden bar vittnesbörd 
om en storslagen museidröm. Byggnaden var enorm. Den utgjordes av en 
främre länga med en huvudentré och en bakre, kortare och bredare, hall-

14 Christoffer Eichhorn, ”Skandinavisk-etnografiska samlingen”, Svenska Familj-Journalen, 
XIV, no. II (1875). 

15 Program för en byggnad åt Nordiska museet i Stockholm (1883).

16 Isak Gustaf Clason, Förslag till byggnad för Nordiska Museet (1891).  
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byggnad. Längorna förenades i mitten av en hall och på sidorna genom 
två tvärlängor. I hörnen reste sig mäktiga rundtorn. Planerna för den nya 
byggnaden visade på ambitionen att skapa ett museum som skulle omfatta, 
med tidens språkbruk, hela odlingshistorien från äldsta tid intill nutiden. 
Museet skulle innehålla alla de slags föremål som rymdes i samtidens anti-
kvitetsbegrepp − och mera därtill. Det var ett museum som blandade en rad 
vid tiden etablerade musei- och samlargenrer. Det var också ett museum 
som genom sin tänkta storlek, och i kraft av visionen att täcka hela det anti-
kvariska och kulturhistoriska området, kunde göra andra överflödiga. Det 
planerade museets gigantiska storlek bekräftade vad somliga museiaktörer 
fruktade, nämligen att Hazelius, hans medhjälpare och finansiärer, hyste 
planer på att omstöpa huvudstadens museiväsende i grunden.17 

Drömmen om ett museum för hela odlingshistorien, ett kulturhistoriskt 
riksmuseum, framskymtade redan i programmet för arkitekttävlingen.18 
En unik inblick i museidrömmarna ger en uppsats av dansken Reinhold 
Meijborg publicerad i Stockholms Dagblad 1886.19 Meijborg frammanade 
detaljrika bilder av den nya byggnadens insida och gestaltade på samma 
gång museivisionen i hela dess monumentalitet.20 Framtidens museipublik 
trädde först in i museets vestibul, omgiven av marmorpelare. Den låg i 
museibyggnadens främre huvudflygel. Härifrån fördes publiken in i en stor 
vapensal, belägen i museets mittbyggnad. Från vapensalen utgick trapporna 
som sammanlänkade museets olika huskroppar, och via en portal inträdde 
publiken i en stor hall. Hallen upptog hela museets bakre flygel. Stående 
inne i hallen kunde publiken betrakta inte mindre än 150 (!) exteriörer och 
interiörer med motiv från olika provinser i Sverige, Norge, Finland och 
Danmark. Hallen omgavs av gallerier i tre våningar och här var allmogens 
minnen utställda. Det nedersta galleriet rymde allmogeminnen från Sve-
rige, det mellersta minnen från Norge och det översta från Danmark och 
Finland.

Hallen var museibyggnadens största sal. I storlek efter denna kom två 
utställningssalar belägna i den första huvudbyggnaden och på dess första 

17 Se nästkommande kapitel. 

18 Program för en byggnad åt Nordiska museet i Stockholm (1883).

19 Reinhold Mejborg, ”Nordiska museet 1. Byggnaden”, Stockholms Dagblad 23/10 1886; 
”Nordiska museet 2. Samlingarna”, Stockholms Dagblad 6/11 1886. 

20 Mejborgs plan skall inte förväxlas med Clasons förslag. Det offentliggjordes först fem år 
senare.
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våning. Salarna avdelades genom pelarrader och längs fönsterväggarna 
fanns öppna kabinett för arkeologiska föremål. I en av dessa salar skulle en 
större plats lämnas öppen för forntida minnesmärken i det större formatet, 
såsom runstenar. I den andra salen skulle kyrkliga föremål inrymmas. I 
huvudbyggnadens andra våning skulle man arrangera 60 större och mindre 
interiörer, belysande borgarståndets, prästeståndets och adelns levnadsför-
hållanden under de senaste 350 åren. Denna våning skulle också inrymma 
industriella föremål ordnade efter material. Den översta våningen upptogs 
av museets historiska avdelning:

I hela rader af salar, som upplysas med öfverljus, anbringas kolos-
sala målningar med figurer i kroppsstorlek, hvilka skola framställa 
sådana händelser i Sveriges inre och yttre historia, som äro särskildt 
egnade att sprida glans öfver forntiden. Här uppställas dessutom 
statyer i brons och marmor af Sveriges hjeltar.

Den ena av sidoflyglarna skulle inrymma ekonomiutrymmen. Den andra 
var avsedd för museets framtida expansion men skulle eventuellt användas 
som utställningslokal för konst- och konstindustri. På ljusgårdarna skulle 
låga byggnader täckta med glastak uppföras. Här skulle föremål belysande 
skråväsendet uppställas, liksom brandredskap och straffredskap. ”Några 
smala gångar och sneda trappor anbragta i hufvudbyggnadens tjocka mu-
rar, leda ned till de underjordiska interiörerna, hvilka äro kopior af svenska 
och danska borgfängelser”, tillade Meijborg.

I april 1891 presenterades, som sagt, en fullständig uppsättning rit-
ningar till museets nya byggnad. I den främre längan hade Clason place-
rat de flesta av utställningsrummen. I jord- och bottenvåningen fanns två 
stora gallerier, omgivna av 14 utställningssalar i två våningar. Dessa skulle 
innehålla förhistoriska föremål och kyrkliga föremål från medeltiden. På 
den första våningen skulle det finnas två stora utställningssalar, vardera 60 
meter långa och 17 meter breda. Här skulle man placera föremål från de 
högre stånden. I mittpartiet fanns en kupolsal öppen mot den övre våning-
en. Här hoppades man kunna ställa upp statyn S:t Göran och Draken. Den 
översta våningen i den främre byggnaden planerades innehålla 28 rum för 
personhistoriska reliker. Väggarna skulle prydas av målningar föreställande 
viktiga historiska händelser; golvet av byster och statyer av berömda män. 
Rummen skulle ligga bakom ett galleri, som gick igenom hela byggnaden. 



Ansvaret för kulturarvet  Kapitel 7

�0�

Byggnadens södra kortsida skulle invändigt och utvändigt utformas som en 
barockkyrka. I denna avsåg man att exponera museets samlingar av kyrk-
liga föremål. Här planerade man också att ställa upp Burchard Prechts be-
römda altare, som donerats till museet av Uppsala domkyrka. Kyrkobygg-
naden rymde 1000 personer och var tänkt att kunna fungera som en kyrka 
för Djurgårdsförsamlingen. I den norra tvärlängan hade Clason placerat 
tjänsterum, bibliotek, arkiv och ytterligare några utställningssalar. 

I mittbyggnaden skulle de övre våningarna upptas av en vapensal med 
gallerier. I bottenvåningen fanns en vestibul genom vilken man inträdde i 
museets stora hall, som omgavs av gallerier i två våningar. Hallens mittparti 
avslutades med en absid för de mest tilldragande och märkvärdiga allmo-
geföremålen. I hallens nedre gallerier skulle man anordna landskapsbilder 
(exteriörer). I det översta galleriet skulle stuginteriörer ställas upp. 21  

Den museidröm som Clasons byggnadsförslag artikulerade realiserades 
aldrig. Av det stora museikomplexet blev endast den bakre längan, hall-
byggnaden, uppförd. Som uttryck för en vision är Mejborgs uppsatser och 
Clasons förslag till byggnad ändå upplysande. Att visionen sprängt grän-
serna för den första idén, en permanent utställning av folkdräktsklädda 
dockor, är otvetydigt. Ambitionen att skapa ett kulturhistoriskt riksmuse-
um är inte svår att utläsa. Inte heller att samlingarnas heterogenitet bildade 
utgångspunkten för byggnadsförslaget. Byggnaden skulle bli de brokiga 
samlingarnas nya bostad, ge dem ett sammanhang och förbinda dem med 
varandra i en helhet av visuellt anslående gestaltningsformer och dekora-
tionsprogram. Byggnaden avsåg att skapa ett museum av de många mu-
seer som samtiden tyckte sig finna på Drottninggatan. Det betyder inte att 
det var ett entydigt museum som framträdde i byggnadsplanerna. Något 
enhetligt museiideologiskt program gav de inte uttryck för. Snarare var 
den tänka museibyggnaden en manifestation av heterogeniteter, både när 
det gällde samlingarnas innehåll och sätten de var tänkta att exponeras på. 
Byggnadsplanerna rätade med andra ord inte ut frågetecknen kring mu-
seets mening och syfte. De pekade däremot ut storslagenheten i ambitio-
nerna, en storslagenhet som manifesterade sig i den tilltänkta byggnadens 
kolossala storlek och arkitektoniska gestaltning.

21 En utförlig presentation av den planerade museibyggnaden finns i Johan Mårtelius, Göra 
arkitekturen historisk: Om 1800-talets arkitekturtänkande och I G Clasons Nordiska museum 
(1987).
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Artur Hazelius historia
Att samlingarna växte raskt och åt olika håll var uppenbart för Hazelius 
samtida. Tävlingsprogrammet för museets nya byggnad vittnade redan i 
början på 1880-talet om visionerna att skapa ett kulturhistoriskt riksmuse-
um och Clasons museiförslag kom så småningom att bekräfta museidröm-
marnas storslagenhet. Trots det faktum att museet redan ett decennium 
efter sin tillblivelse vida överskred samlandet av allmogens minnen, fram-
hölls allmogeminnena som en överordnad målsättning och själva motivet 
för museet. Hazelius och museets främjare och medskapare stod fast vid att 
museets ursprung i en samling av allmogens minnen gällde som bestäm-
mande för dess egentliga mening och syften. I stort sätt allt som skrevs 
om museet präglades av en tendens att uppförstora betydelsen av allmoge-
samlingarna. De tusentals föremål som inte hade med allmogen att skaffa 
hamnade i skymundan för allmogens minnen i allmänhet och för museets 
interiörer och exteriörer i synnerhet. Ett illustrativt exempel på hur tyngd-
punkten lades på det så kallade etnografiska materialet är inledningen till 
Eckhoffs rundvandring, den som jag ovan tagit som utgångspunkt för att 
belysa hur mångskiftande museet tedde sig redan på slutet av 1870-talet.

Eckhoff publicerade, som sagt, tre långa artiklar om Skandinavisk-et-
nografiska samlingens andra annex. Av dessa tre handlade hela den första 
om folkbeskrivningen som vetenskap och varför kunskapen om folkets var-
dagliga liv, sedvänjor och vanor förutsatte en etnografisk samling av det 
slag som Hazelius bildat.22 ”Det är ett egendomligt förhållande, att folken 
i allmänhet så sent rönt behofvet af själfkännedom”, skrev Eckhoff. Rikets 
öden, olyckorna och framgångarna och ”fädrens dådfulla handlingar och 
hugstora bragder” hade man sedan länge vinnlagt sig om att minnas. An-
norlunda var folkens tankar, känslor och livsuppfattningar. ”Och dock är 
lika mycket att lära af folkets stilla lif, af de småningom och omärkligt 
skeende förändringarna i odling och kultur som af de stora verldsskakande 
händelserna”. Etnografin var en ung vetenskap, men Hazelius hade gett 
den ett ovärderligt bidrag: ”För ej fullt sex år sedan fattade dr Artur Ha-
zelius beslutet att såsom en utgångspunkt och grundsten för studiet af den 
svenska etnografien skapa ett museum af skandinaviska kulturföremål”. 

22 Emil Eckhoff, ”Skandinavisk-etnografiska samlingen. Andra annexet, Drottninggatan 79 
I”, Aftonbladet 8/4 1878.
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Varför, frågar man sig, ägnade Eckhoff hela den första artikeln åt betydel-
sen av att samla ett svenskt etnografiskt material? Den efterföljande rund-
vandringen avsåg ju inte i första hand att presentera de allmogeföremål 
som fanns utställda på annexets andra våningen, utan allt det andra, de 
högre ståndens bohag och kläder, skråsamlingen, vapensamlingen och de 
personhistoriska relikerna. Hur kom det sig att Eckhoff ställde samlan-
det av allmogens minnen mot den politiska fosterlandshistorien när han i 
museets andra annex såg begynnelsen både av ett ”musée d’artillerie” och 
ett ”historiskt museum” och undfägnade sina läsare med upplysningar om 
utställningar av straffredskap och tyska lerkrus? En tolkning är att Eck-
hoff godmodigt övertagit den allmogevetenskapliga ideologi som Hazelius 
försett honom med och att han lika godmodigt redovisat vad han sett i 
samlingarna utan att bekymra sig för den uppenbara motsättningen mellan 
ideologi och praktik. 

Många exempel kan lämnas på att samlingarnas brokighet, föremålens 
geografiska ursprung inbegripen, har undertryckts. Det i särklass viktigaste 
exemplet är den redogörelse för museiidéns ursprung och planernas ut-
veckling som Hazelius lämnade i jubileumsskriften Nordiska museets tjugo-
femårsminne 1873-1898.23 Hazelius historik har ofta åberopats som den vik-
tigaste källan till museets historia. Hans uppgifter om museiverksamhetens 
begynnelse och syften har efter hand fått status av obestridlig sanning.  

Hazelius beskrivning börjar med den berömda berättelsen om hur han 
sommaren 1872 reste i Dalarna tillsammans med sin hustru Sofi. Följande 
är, i korthet, vad som bildar Hazelius egen historia om museitankens upp-
komst och museiverksamhetens utveckling.

Under resan i Dalarna hade Hazelius insett med vilken hastighet all-
mogens gamla seder höll på att försvinna. Han förstod att ett skyndsamt 
ingripande krävdes ”om man ville göra sig tillgodo de hjälpmedel för forsk-
ningen, hvilka ännu erbjödo sig i dessa gamla boningar, som refvos, eller 
i dessa bohag, som ringaktades, och i dessa dräkter, som bortlades”. Ja, 
det krävdes, att ”åstadkomma en stark väckelse, ty de maningar som fos-
terlandsälskande män tid efter annan uttalat till fromma för dessa folkliga 
minnen, hade likväl ej framkallat något efter en mera omfattande plan an-
lagdt räddningsarbete”. Man hade försummat allmogens föremål och ring-
aktat det ”bräckliga material, som är egnat att sprida ljus öfver vårt folks 

23 Artur Hazelius, Nordiska museets tjugufemårsminne 1873-1898 (1900).
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lif och seder under de senast förflutna århundradena, och hvilket material, 
om det icke tillvaratoges, kanske efter några årtionden vore hemfallet år 
förgängelse.”24 

Han var ännu osäker om hur detta räddningsarbete skulle gå till, men 
i Dalarna inhandlade han ur sin magra reskassa några föremål som han 
tyckte var särskilt hotade. Fortfarande tveksam om bästa sättet att gå tillvä-
ga, reste han på hösten till Östergötland. Han hade fått ett litet understöd 
av Svenska Fornminnesföreningen för att göra uppteckningar av folkdikt-
ning. Där fortsatte han att samla, visserligen i liten skala men med en allt 
starkare inre maning att fortsätta. I november 1872 fortsatte resorna till 
Västra Vingåkers och Österåkers socknar i Södermanland. ”Från dessa da-
gar − i november 1872 − intill nu kan räddningsarbetet sägas hafva rastlöst 
fortgått.”25 

Skörden av föremål från resan i Sörmland blev stor. Hazelius hyrde 
två små rum för deras förvaring och exponering på Drottninggatan 87. I 
april 1873 påbörjades överflyttningen till Drottninggatan 71. Här tillkom 
de första stuginteriörerna. Bakgrunden till museiverksamheten visade att 
”det rent folkliga elementet” utgjorde museets startpunkt, påpekade Ha-
zelius, och fortsatte ”allmogeafdelningen har städse af mig ansetts såsom 
museets hufvudavdelning, en företrädesrätt som hon säkerligen till en viss 
grad alt framgent behålla”. Inom kort utvidgades planen för museet. Haze-
lius hade upptäckt en rad andra försummade samlingsområden. Hit hörde 
hantverket, skråtiden och de högre stånden. I nästa steg hade samlandet 
gällt grannfolken. Föremål från i första hand Finland, Norge, Danmark 
och Island hade införlivats med samlingarna i syfte att skapa ett jämfö-
relsematerial till de svenska föremålen. Även den historiska avdelningen, 
tillade Hazelius, hade tillkommit en kort tid efter museets öppnade. I his-
toriken omnämndes, utöver de ovan berörda samlingsområdena, följande 
avdelningar i museet: norska avdelningen, farmaceutiska avdelningen, ma-
rinavdelningen, det nordfrisiska rummet, minnen från Gamla Stockholm, 
Grönlandsrummet och John Ericsons arbetsrum i New York. Några mera 
ingående upplysningar lämnades inte. ”Att här ingå på någon redogörelse 

24 Ibid. Cit. s. 1. 

25 Ibid. Cit. s. 2 och s. 3.
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rörande samlingarnas gruppfördelning och de särskilda gruppernas nume-
rär förbjuder utrymmet”, konstaterade Hazelius.26  

Fem fotografier illustrerade berättelsen. Det första visade de båda pa-
viljongerna vid entrén till Trädgårdsföreningen från utsidan. Härefter kom 
interiörerna och exteriörerna ”Bålastuga från Halland”, ”Stuga i Västra 
Vingåkers socken i Södermanland”, ”Dräkter från Bjuråkers och Järfsö 
socknar i Helsingland” och ”Höstflyttning i Lule lappmark”. Interiörerna 
och exteriörerna var uppställda i paviljongerna och hade tillkommit mellan 
1873 och 1874. Om uppförandet av dessa skrev Hazelius: 

Här [i den första paviljongen] började jag genast utföra den plan, 
som skulle gifva museet en egendomlig prägel, och som enligt min 
öfvertygelse mer och mer måste vinna efterföljd i andra stora etno-
grafiska och kulturhistoriska museer. För att föremålen måtte väcka 
strörre intresse, borde man se dem i deras användning, se bohagen 
i själfva stugorna, se huru dräkter buros. Hela folklifsbilder borde 
framställas, hvarigenom ett lifligt intryck kunde vinnas af befolk-
ningens lynne och seder.27  

Det är inte mycket som man i sak kan lära av Hazelius berättelse, i synner-
het inte när det gäller omfånget av samlingarna och deras brokiga karaktär. 
Däremot kan man utläsa att samlingsexpansionen var planenlig och att be-
vekelsegrunderna för utvidgningen hade varit dels upptäckten av en lång 
rad andra försummade områden och dels målsättningen att skapa ett jäm-
förande material för de etnografiska studierna. Berättelsen gjorde gällande 
att utvecklingen hade skett i flera och väl avvägda steg (även om tillkom-
sten av museets historiska avdelning inte lämnades någon motivering). 

Mejborgs artiklar om museibyggnadens insida förmedlade drömmen 
om ett allomfattande kulturhistoriskt riksmuseum. I. G. Clasons förslag till 
en monumentalbyggnad för museet manifesterades denna vision. Hazelius 
egen berättelse gav en annan bild. Det är till och med som om han inte vill 
kännas vid monumentaliteten i visionen om det nya museet. I stället höll 
Hazelius fast vid att den etnografiska vetenskapen motiverade museet och 
att samlingen av allmogens minnen utgjorde museets kärna och var bestäm-
mande för dess mening. Folkbeskrivningen, interiörerna och exteriörerna 
framställdes som en helhet. Allmogeföremålen och tablåerna lyftes fram 

26 Ibid. Cit. s. 3 och s. 11.

27 Ibid, s. 3.
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som museets bärande idé. Hazelius tillkännagav visserligen att samlingarna 
hade expanderat i riktningar som pekade långt bortom den bärande idéns 
bestämning, men genom att dramatisera museets tillblivelse som sprungen 
ur en plötslig insikt i Dalarna och utmejslad under fortsatta resor i olika 
landskap och genom att understryka allmogeavdelningens stora betydelse 
(om än tillsammans med en vag uppgift om dess roll i framtiden), framstod 
Nordiska museet i Hazelius berättelse som långt mera homogent än vad 
det faktiskt var. Mångtydigheten kvarstod men de brokiga samlingarna och 
museets många ansikten undertrycktes, liksom de ambitioner som planer-
na på en ny byggnad faktiskt tillkännagav. Illustrationerna till berättelsen 
stärkte intrycket av enhetlighet. 

Strategiska val
Hazelius berättelse om samlingarnas historia är ett exempel på hur museets 
ursprung mytologiserades. Historien om resan i Dalarna 1872 hade redan 
berättats många gånger när Hazelius lämnade sin version, men den ge-
mensamma nämnaren för de olika återgivningarna var att de gestaltade en 
omvändelse.28 Historien iscensatte en avgörande förändring. I likhet med 
aposteln Paulus omvändelse på vägen till Damaskus var konsekvenserna 
genomgripande. Dalaresans mål och mening hade förvandlats. Hazelius 
hade anträtt resan som fri litteratör och beryktad neograf på sommarfe-
rie i sällskap med sin hustru. Hemkommen var han en annan. Han hade 
tagit räddningen av allmogearvet till sin fosterländska livsuppgift. Att om-
vändelsen ägde rum just i Dalarna var passande med tanke på landskapets 
status i den fosterländska mytbildningen, men också för att Dalarna i det 
närmaste hade status av folklig skattkammare − ingenstans var dräkterna 
så färgrika och träföremålen så konstfullt snidade som i Dalarna. Dalare-
san framstår som en legendbild av ett oskuldsfullt och plötsligt klarseende. 
Den fanns där för att underbygga Hazelius upphöjda samhällsmission och 
styrka ädelheten bakom hans museiverksamhet.29 

28 Se t.ex. Frithiof Holmgren, ”Artur Hazelius”, Ny Illustrerad Tidning 1880.

29 Hamilton har karaktäriserat berättelsen om resan till Dalarna 1872 som en vandringsmyt 
uppfunnen av Artur Hazelius. Men den poäng som Hamilton vill göra är en annan en 
min egen. Vandringsmyten döljer, menar han, att Hazelius sedan långt tidigare umgicks 
med planer på att bilda ett museum och att det troligen var diskussionerna i den ”radi-
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Hazelius historik illustrerar också hur musei- och samlingsverksamhe-
ten gjordes enhetligare än vad den var genom att en mängd − de flesta − 
sakförhållanden när det gällde samlingarna och utställningarna förbigicks 
med tystnad. För att skapa breda allianser för sin museiverksamhet och 
för att möjliggöra samlingarnas framgångsrika expansion genom gåvor 
från allmänheten, undvek Hazelius, som framgått av föregående kapitel, 
att tydliggöra sina planer. Otydligheten i museiprojektets mening och mål 
gjorde det möjligt att identifiera det med en rad olika slags betydelser och 
strävanden och lämnade öppet för olika tillskrivningar. Genom att avstå 
från att utstaka andra än ytterst allmänna gränser för museiverksamheten 
och genom att undvika att bestämma samlingarnas innehåll och omfång 
skapade Hazelius utrymme för att välkomna alla som ville skänka gåvor till 
museet. Ingen behövde riskera att bli avvisad som gåvogivare och medska-
pare av museet. 

Undertryckandet av museets heterogenitet och vittfamnande samlings-
områden och framhållandet av att samlandet och utställandet av allmo-
gens minnen var Nordiska museets viktigaste uppgift var en museipolitisk 
strategi. Den tillämpades med avsikten att inte ytterligare förstärka bilden 
av museet som en konkurrent till andra samlingar och museiintressen i 
huvudstaden. När Hazelius satte sina museiplaner i verket var det med 
motiveringen att han skulle fylla ett tomrum i huvudstadens museiväsende. 
Samlingarnas expansion och museibyggnadsplanerna visade att han inte 
hade stått fast vid sitt löfte, även om tidigare försummelser anfördes som 
skäl för planernas utvidgning mot hantverks-, skrå- och högre ståndsföre-
mål. Frågan om vem som hade och borde ha det yttersta ansvaret för his-
toriebevarandet inom det kulturhistoriska området låg alltjämt på bordet. 
Även om det var just genom att utnyttja den museipolitiska osäkerheten 
som Hazelius blev framgångsrik, stod legitimiteten för det enskilda, icke-
statliga kulturhistoriska riksmuseet på ostadiga ben. 

Det fanns också ett annat politiskt och pragmatiskt skäl till att allmo-
geminnena sades utgöra museiverksamhetens kärna och egentliga bestäm-

kala” Svenska Fornminnesföreningen som hade inspirerat honom till att utmana Statens 
historiska museum och bilda en samling för det, som man ansåg, försummade folkliga 
och kulturhistoriska området. Enligt Hamilton döljer berättelsen om en ”uppenbarelse” 
i Dalarna det faktum att Hazelius sedan tidigt hade en bestämd plan att åstadkomma ett 
nationellt (Sverige-Norge) kulturhistoriskt riksmuseum och att bilda en institution med 
”statlig/offentlig anknytning”. Se Hamilton (2005). Cit. s. 140. 
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ning. Hazelius vände sig till bondemajoriteten i riksdagens andra kamma-
re. Det var här han hämtade sitt främsta stöd, både för att museet drevs i 
enskild regi och för dess inriktning mot bondekulturen. Belysande är den 
knappa majoritet som förslaget om en höjning av anslaget till Nordiska 
museet fick i första kammaren vid 1890 års riksdag. 46 röstade för, 44 
emot. I andra kammaren däremot var röstövervikten för det höjda anslaget 
betydligt större, 133-71.30 

Samlingar i oändlighet!
Utnämningen av allmogesamlingen till museets kärna och berättelsen om 
museets ursprung medförde både museipolitiska möjligheter och svårighe-
ter. Svårigheterna bestod i att inte ge kritikerna rätt i att museiverksamhe-
ten hade frångått sin ursprungliga uppgift och tagit en rad andra områden 
i besittning. Under våren och försommaren 1886 prövades Hazelius hårt, 
både av skämtpressen och av dagstidningarna. Upprinnelsen var museets 
lotteri − lotterier var en brännbar fråga under 1800-talet.31 Figaro tyckte 
att det var dags att Hazelius slutade samla föremål som varken var svenska 
eller nordiska.32 En utgallring av värdelösa saker och ”hela störtsjöar” av 
dubbletter var nödvändig. Varför inte lämna bort en del föremål till andra 
samlingar? Kanoner kunde gå till Artillerimuseum och Karl XV:s jaktrock 
till Livrustkammaren, föreslog Figaro. ”Vidare önska vi efter denna helso-
samma förminskning af museets innehåll att sakkunniga personer måtte 
klargöra museets uppgifter, så att dess värde icke längre blir en mer eller 
mindre dimmig föreställning hos en eller flere entusiaster, utan ett veten-
skapligt grundat faktum.” Tidningen Vikingen påpekade att Hazelius hade 
fattat sin uppgift fel.33 Meningen med att samla var inte att samla alla gamla 
föremål, utan att samla utvalda föremål.

30 Se Gunnar Richardson, Kulturkamp och klasskamp: Ideologiska och sociala motsättningar i 
svensk skol- och kulturpolitik under 1880-talet (1963), 403ff. Hazelius utgav Nordiska museet 
inför 1890 års riksdag jämte ett par samtida uttalanden i tidningsprässen (1890).

31 Om lotteridebatten, se Orsi Husz, Drömmars värde: Varuhus och lotteri i svensk konsumtions-
kultur 1897-1939 (2005).

32 Figaro 13/2 1886.

33 ”Samlingar i oändlighet!”, Vikingen 19/6 1886.
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Af selkrokar, lokor, klappträd, byttor, smörformar, o. d., hvaraf ett 
eller två exemplar vore tillräckligt upplysande emottagas och för-
varas 30 à 50; och man kan icke utan förundran bland den stora 
samlingen af gåvor till museet se följande inregistrerade att förvaras, 
såsom t.ex. dynor och mangelbräden från Skåne, kista från ett mu-
raregesällskap, tornur från Kungsholms kyrka, lådor och sigillstam-
par, som tillhört hattmakare och smeder m. fl., ordenstecken, dop-
skjortor, en shawl som tillhört drottning Josefina, bord som tillhört 
en erkebiskop o. s. v. Fins det någon förnuftig grund att förvara alla 
gamla lådor och sigillstampar, som tillhört de forna skråna?

Nya Dagligt Allehanda invände mot att Nordiska museet tog ”spelpassio-
nen” till hjälp för att finansiera den nya museibyggnaden. Tidningen fruk-
tade också att insamlingsverksamheten började fresta på allmänhetens tå-
lamod och antydde att Hazelius hade blivit något av en plåga.34 Dessutom 
kunde frågan resas om det var nödvändigt att samla in så mycket pengar 
till museet. Om museet begränsades till sitt innehåll skulle exempelvis de 
statliga anslagen räcka till mera. Och varför skulle ett svenskt kulturhisto-
riskt museum ta på sig uppgiften att bevara de övriga nordiska ländernas 
minnen?

Hazelius gick i svaromål med en besk artikel om allt det motstånd som 
pressen envisades med att göra honom.35 Han ansågs nitisk, men med 
dunkla syften; energisk, men för meningslösa ändamål. Han samlade stora 
mängder dubbletter av föremål till osäker nytta för vetenskapen. Ja, man 
gjorde gällande att det inte alls handlade om vetenskap. Han anklagades 
för att vara girig och för att pressa folk på pengar. Nu hade Nya Dagligt 
Allenhanda dessutom gjort gällande att allmänheten började få nog, att den 
inte längre ville gå på basarer, soaréer, sällskapsspektakel eller köpa lotter 
till förmån för museet. Dessutom hade tidningen dristat sig till att ta upp 
den gamla och ofta tillbakavisade anklagelsepunkten att samlingarna sak-
nade den eftersträvansvärda begränsningen till det svenska. 

Den geografiska och ämnesmässiga utsträckningen av samlingarna var 
tidningen Vikingens viktigaste invändning.36 Ryktet hade nått dem att Ha-
zelius samlade föremål som belyste den judiskt religiösa kulten. Var gick 
då gränsen? ”Sådana föremål böra väl då äfven finnas angående muham-

34 ”Det nordiska museets nya lotteri”, Nya Dagligt Allehanda 9/2 1886.

35 Artur Hazelius, ”Nordiska museet”, Nya Dagligt Allehanda 15/3 1886.

36 ”Samlingar i oändlighet!”, Vikingen 19/6 1886.
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medaner och buddhister m. fl. Men insamla då icke penningar från Sverige 
allena till ett nordiskt museum […] utan från hela verlden till ett allmänt 
kulturhistoriskt museum!”

Medan nutida forskare samstämmigt talar om Hazelius centrala roll 
i skapandet av föreställningen om nationen Sverige och gör gällande att 
den svenska nationalismen obekymrat trädde fram i Skandinavismens och 
nordismens kläder, var invändningarna i Hazelius samtid många mot att 
det inte var ett museum för Sverige som innehöll svenska föremål som Ha-
zelius hade föresatt sig att skapa.37 Som jag påpekade inledningsvis var det 
för övrigt osäkert vilka ambitionerna var när det gällde vilka geografiska 
områden museet avsåg att täcka. Det var också osäkert vad som motive-
rade att föremål från olika länder, inte bara nordiska, hamnade i museets 
samlingar. Vad gav meningssammanhang åt sammansättningen av föremål 
från olika länder?

När museet öppnade på Drottninggatan 1873 kallades det Skandina-
visk-etnografiska samlingen. Nils Linder framhöll i en artikel i Aftonbladet 
att namnet speglade målsättningen att museet skulle innehålla föremål från 
Sverige, Danmark och Norge.38 Det speglade också att Hazelius avsåg att 
ta tillvara minnen av gammal svensk kultur som fanns i Finland och i Est-
land. Poängen med de senare var att väcka stolthet. Samlandet av danska 
och norska föremål berättigades av ländernas nära släktskap och de intres-
santa jämförande granskningar man kunde göra.  Frithiof Heurlin presen-
terade den norska avdelningen på Drottninggatan 45 i Stockholms Dagblad 
1876. 39 Han påpekade då att Hazelius närmade sig det utstakade målet: 
bildandet av en skandinavisk samling. Ändamålsenligheten med en samling 
av föremål från samtliga av de skandinaviska länderna kom naturligen ur 
intresset för det egna fosterlandet, hävdade han. Detta födde en nyfikenhet 
på de besläktade folkens gemensamma historiska minnen och likartade od-
ling. Samlingarna inbjöd till studier av ”det Skandinaviska nordens folk”.40 

37 Se te.x. Sverker Sörlin, ”Artur Hazelius och det nationella arvet under 1800-talet”, Nord-
iska museet under 125 år, ed. Hans Medelius et al. (1998).

38 Nils Linder, ”Skandinavisk-etnografiska samlingen II”, Aftonbladet 21/3 1874.

39 Frithiof Heurlin, ”Skandinavisk-etnografiska samlingens norska avdelning I”, Stockholms 
Dagblad 20/5 1876; ”Skandinavisk-etnografiska samlingens norska avdelning II”, Stock-
holms Dagblad 31/5 1876.

40 Frithiof Heurlin, ”Skandinavisk-etnografiska samlingens norska avdelning II”, Stockholms 
Dagblad 31/5 1876.
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De visade att länderna hörde samman och tydliggjorde behovet av deras 
närmande till varandra. 

År 1880 ändrades namnet till Nordiska museet. Enligt Hazelius mot-
svarade det nya namnet på ett bättre sätt museets ämnesområde. Det var 
inte längre uteslutande ett etnografiskt museum för allmogens minnen. 
Det avsåg även att omfatta även de högre klasserna. Dessutom var beteck-
ningen ”skandinavisk” tveksam med tanke på de ”lappska” och grönländska 
föremålen, som det kunde tänkas utesluta.41 När Hazelius 1886 svarade på 
kraven på begränsning skrev han:

Skulle icke Norge, skulle icke Danmark, icke Island, det gamla sa-
golandet, icke Finland ha ett berättigadt rum i ett museum i Sve-
riges hufvudstad? Och vart skulle de höra? Till det allmänna et-
nografiska museet? Men detta upptager öfver hufvud  endast de 
utomeuropeiska folkens alster. Är icke Nordiska museet just deras 
rätta hem, erbjudande oss otaliga intressanta jemförelsepunkter 
med vårt eget, fyllande otaliga luckor i våra egna samlingar, lärande 
oss, hvilken plats vi i åtskilliga afseenden böra intaga i de nordiska 
folkens krets.42

I Nordiska museets 25 års minne 1873-1898 framhöll Hazelius mera an-
språkslöst att samlingarna av danska, norska, finländska och isländska 
föremål avsåg att bidra med ett vetenskapligt jämförelsematerial i allmo-
geforskningen. Namnbytet, förklarade han, hade gjorts för att bättre mot-
svara uppgiften att vara ett hem för ”minnen, framför alt ur svenska folkets 
lif, men även med andra folks, som med det svenska äro befryndade.”43 

Den flytande bestämningen av samlingarnas geografiska ursprung 
väckte på ett tidigt stadium kritik. Tyska skråsaker, de frisiska föremålen 
och samlingen av främst tysk judaica framhölls i debatten som anomalier i 
ett nordiskt museum. Efter Hazelius död, när vägen fram emot en ställning 
som ett svenskt kulturhistoriskt riksmuseum blev allt klarare, kom också 
samlingarna från de nordiska grannländerna att ifrågasättas. Principen om 
att föremål från olika länder ovillkorligen måste hållas åtskiljda i utställ-
ningen kom att framhållas som en ovedersäglig ordningsprincip.44 

41 Artur Hazelius, ”Skandinavisk-etnografiska samlingen”, Stockholms Dagblad 22/12 1879.

42 Artur Hazelius, ”Nordiska museet.”, Nya Dagligt Allehanda 15/3 1886. 

43 Hazelius (1900), s. 4.

44 Se kap. 9.
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I Hazelius deklarerade motiv för en skandinavisk, sedermera nordisk, geo-
grafisk bestämning av samlingsområdet fanns två tydliga argument. Det 
ena är återskallet av den allmänna skandinavismen, betoningen av den 
nordiska historiska, kulturella och etniska samhörigheten som ledsagade 
fosterländsk väckelse, ungdomsrörelser och allmän kultursträvan med kul-
men vid 1800-talets mitt.45 För Sveriges del är det rimligt tänka sig att den 
skandinavistiska idealitet Hazelius hade växt upp med stärktes av hänsynen 
till unionen med Norge (liksom av hänsynen till det förlorade Finland). 
Unionen lade band på den svenska nationalismen medan den tvärtom steg-
rade den norska.46 Det andra argumentet är den etnografiska vetenskapens 
nytta av utom-svenska föremål som jämförelsematerial för den svenska 
samlingen.

Men även andra motiv bör övervägas som knutna till framgångsvill-
koren i museiprojektet. Ett sådant är vikten av att få kungligt beskydd av 
verksamheten som varande av nationell betydelse. För att vinna konungens 
av Norge och Sverige bevågenhet var en nordisk museiidentitet lämplig. 
Den norska samlingen var också den största bland de utom-svenska före-
målen och öppnade som en egen avdelning på Drottninggatan redan år 
1876. Ett annat motiv är att den nordiska profilen kunde beslöja intrycket 
av att Hazelius höll på att utmana Statens historiska museums anspråk på 
att vara det legitima svenska riksmuseet på det historiska fältet. Med den 
nordiska inriktningen kunde han undvika en direkt konfrontation med den 
i Djurklous mening ”officiella” historieförvaltningen. 

Ett tredje motiv är knutet till omsorgen om samlingarnas förvärvsfor-
mer. En huvudnyckel till Hazelius exempellösa framgång som museibil-
dare var förmågan att mobilisera många andra människors givmildhet och 
många andra människors uppoffrande arbete för sin sak. Många av hans 
vänner och kontakter fungerade som agenter, uppsamlare, uppköpare och 
kreditorer. Samlingen av tyska skråsaker och judaica härrörde exempelvis 
huvudsakligen från en sådan lojal medsamlare − Thure Cederström.47 In-
korporeringen av de gamla svenska besittningarna i Baltikum i samlings-

45 Grandien (1987), kap. 1-3; Crister Skoglund, Vita mössor under röda fanor: Vänsterstudenter, 
kulturradikalism och bildningsideal i Sverige 1880-1940 (1991).  

46 Torbjörn Nilsson & Øystein Sørensen, ed., Goda grannar eller morska motståndare?: Sverige 
och Norge från 1814 till idag (2005); Bo Stråth, Union och demokrati: De förenade rikena Sve-
rige och Norge 1814-1905 (2005). 

47 Se kap. 12.



Ansvaret för kulturarvet  Kapitel 7

���

området hade en konkret utgångspunkt i en gåva av folkdräkter från Runö, 
som Hazelius erbjöds redan 1872.48 Att såra Cederström och andra uppoff-
rande medsamlare genom att avböja deras erbjudande skulle inte bara vara 
otacksamt. En sådan, ur den framväxande museiprofessionens synpunkt 
självklar kritisk urskiljningsförmåga i samlandet, skulle snart undergräva 
Hazelius tillgång till den jättekraft han mobiliserat − det kollektiva mece-
natskapet.

Avslutning
Historien om hur samlingarna växte och blev alltmer heterogena har på 
ett anmärkningsvärt sätt hamnat i skymundan, dels av dräktdockorna och 
dels av Skansen. Det är som om expansionen av samlingarna över allt fler 
områden och de osäkerheter som uppstod i samtiden om museibildarens 
ambitioner har fallit i glömska. En bidragande orsak till detta är att Ha-
zelius själv så sent som i slutet av 1890-talet, då han skrev sin minnesteck-
ning över museets historia, höll fram samlingen av allmogeminnen och de 
folkdräktsklädda dräktdockorna och gestaltningen av dem i interiörer och 
exteriörer som sitt viktigaste bidrag till museiväsendet. För varje besökare 
av museet i slutet av 1890-talet var det uppenbart att vad än Nordiska mu-
seets var, var det mycket mera än ett museum över allmogens minnen. Det 
var också uppenbart att i museets lokaler dominerade den stora mängden 
föremål över dräktdockor och arrangemang av dräktdockor, även om de 
också kunde synas här och var. 

Bilden av Hazelius ambitioner blir annorlunda om man i stället tar fasta 
på planerna för en ny byggnad för samlingarna, planer som var väl kända 
i samtiden. I de museidrömmar som byggnadsplanerna uttalade stod ett 
kulturhistoriskt riksmuseum i förgrunden. Även om allmogeföremålen och 
dräktdockorna var tänkta att ges stort utrymme i den nya museibyggna-
den kan man knappast påstå, att museidrömmen på ett adekvat sätt rymdes 
inom ambitionen att skapa ett museum över allmogens minnen. 

Osäkerheten om ambitionerna är inbäddad i historien om Nordiska 
museet som en framgångshistoria. När framgångarna mättes av samtiden 
avsåg man i första hand samlingarnas remarkabla tillväxt och omfånget av 

48 Claes Lundin, ”Samling af svenska folkdrägter”, Stockholms Dagblad 29/11 1872.
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allmänhetens frivilliga bidrag. Samlingarnas omfång och värde bar vittnes-
börd om Hazelius storhet som museiman och gjorde honom till en musei-
bildare som andra aktörer på huvudstadens museiscen inte kunde ignorera. 
Hazelius och hans bundsförvanter gjorde gällande att dräktdockorna bi-
drog till museets särprägel och publika dragningskraft, men framgångarna 
markerades inte av den tillströmmande publikens antal. Som publik attrak-
tion kunde Nordiska museet inte mäta sig med exempelvis Nationalmu-
seum eller Livrustkammaren. 

Att Hazelius underlät att göra samlingsexpansionen rättvisa i sin krö-
nika och i stället framhöll dräktdockorna och allmogeavdelningen, var mu-
seipolitiskt strategiskt. På detta område var han ensam; på flera andra av 
museets samlingsområden delade han revir med andra museer och musei-
aktörer. Genom att undertrycka expansionen av samlingarna undertryckte 
han också sin egen roll som oredans apostel i det statliga museisystemet. 
Drömmen om och planerna på en ny byggnad för museet vittnade motsatt 
om monumentala och storslagna planer på ett kulturhistoriskt riksmuseum 
och ambitionen att befästa Nordiska museet som huvudansvarstagare för 
de nationella − kanske nordiska? − kulturhistoriska samlingarna.

Frågan om huruvida Hazelius museiverksamhet innebar en otillbörlig 
expansion över samlingsområden som redan företräddes av andra offent-
liga museer berör frågan om ansvarstagande, fördelning av ansvarstagande 
och kraven på en statlig museipolitik. Till detta skall jag återkomma i nästa 
kapitel. Här skall jag också visa, att medan framhållandet av allmogesam-
lingarna såg ut att fylla flera strategiska funktioner i samtiden, gällde det 
för Hazelius och hans bundsförvanter att inte samtidigt ge kritikerna rätt i 
att museet hade frångått sin ursprungliga bestämning som ett museum för 
den skandinaviska etnografin.
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Nordiska museet: nytt namn 
och ny ställning

gh

Våren 1879 aktualiserades i Stockholmstidningarna på nytt frågan om 
Skandinavisk-etnografiska samlingens offentlighet. Var museet en allmän 
eller en enskild inrättning? En likhet med replikväxlingen 1875 var att Artur 
Hazelius testamente omtalades, en annan att man tog fasta på påståendet 
att det i Skandinavisk-etnografiska samlingen fanns föremål som tillhörde 
staten. Ytterligare en likhet var att försvaret för Skandinavisk-etnografiska 
samlingen och Hazelius som museiman delades upp i en mot kritikerna 
försäkrande och tillmötesgående linje, företrädd av Hazelius, och en mera 
offensiv och polemisk, företrädd av hans bundsförvanter.1 En skillnad var 
att uppmärksamheten nu riktades mot de museipolitiska följderna av mu-
seets stora och mångskiftande samlingar och museets avgränsning mot 
andra museer i huvudstaden. Dessutom blev samlingarnas expansion som 
sådan uttryckligen ifrågasatt. 

Konsekvenserna av pressdebatten under våren 1879 blev genomgripan-
de. Hazelius erbjöd staten att överta samlingarna, ändrade museets namn 
från Skandinavisk-etnografiska samlingen till Nordiska museet och förkla-

1 Se kap. 6.
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rade att dess syfte var att ”utgöra ett hem för nordiska minnen från olika 
tider och alla samhällsklasser, äfvensom för sådana föremål, som utgöra 
en erinran om personer, hvilka i ett eller annat afseende inlagt förtjänst 
om nordisk odling”.2 Erbjudandet antogs inte, men i april 1880 fick mu-
seet en ny organisation. Samlingarna, museets inventarier och dess fonder 
överlämnades till en anstalt. 3 I maj bildades en förening, Samfundet för 
Nordiska museets främjande. Hazelius förklarade att Nordiska museet bli-
vit hela svenska folkets egendom. Stockholms Dagblad skrev att Hazelius 
givit ”sin fosterlands kärlek en ädlare och varaktigare form än de flesta, och 
sedan han rest minnesvårdar på förgätna fäders grafvar har han nu skänkt 
sitt verk åt ett folk, som med rätta är stolt öfver sina anor”.4 ”Det hvilar 
nu således på oss sjelfve, på folket i dess helhet, ansvaret för detta företags 
bestånd och framgång”, anmärkte Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning.5

Insändarna och genmälena i huvudstadstidningarna, Hazelius anbud om 
ett statligt övertagande av museet, den påföljande utredningen och bildan-
det av en anstalt och ett samfund utgör ett sammansatt, stundom snårigt, 
men museihistoriskt värdefullt material. Det belyser viktiga aspekter av det 
kulturhistoriska museiväsendets utveckling och formering under 1800-ta-
let. Mycket stod samtidigt på spel: frågan om arten av Nordiska museets 
offentlighet, betydelsen och legitimiteten av att på ett och samma ställe 
samla en stor mängd olika slags föremål, konsekvenserna av samlandets 
expansion över nya ämnesområden och intrång på de statliga museernas 
verksamhetsområden. De historie- och museipolitiska förutsättningarna 
för och implikationerna av händelseutvecklingen var både av specifik och 
av generell natur. Till de specifika omständigheterna hör historien om ett 
annat museum, Statens historiska museum och den hårdnande konkurren-
sen och maktkampen mellan detta och Nordiska museet. 

2 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 15, 12/12 1879. Skrivelse från A. Hazelius 
till Kungl. Maj:t 30/9 1879. Blad 4.

3 Artur Hazelius, Dr A. Hazelii öfverlåtelsebref af den 18 april 1880 samt Nordiska museets 
stadgar, 3 uppl., (1890).

4 ”Nordiska muséet som sjelfständig anstalt”, särtryck ur Stockholms Dagblad (1880).

5 ”Nordiska muséet såsom svenska folkets egendom”, Göteborgs Handels- och Sjöfarts- Tid-
ning 23/10 1880.
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En fråga för allmänheten
I april 1879 publicerades i huvudstadstidningarna tre anonyma insända-
re som handlade om Skandinavisk-etnografiska samlingens innehåll och 
framtid. Den första publicerades i Stockholms Dagblad den 9 april.6 Den 
andra dagen efter i Nya Dagligt Allehanda.7 Den tredje, slutligen, infördes 
i Fäderneslandet drygt en vecka senare.8 Skribenten i Stockholms Dagblad 
påstod sig veta att man i Stockholm diskuterade frågan om utsikterna för 
Skandinavisk-etnografiska samlingens bevarande åt allmänheten.9 Allmän-
hetens stora och avgörande medverkan till samlingarnas växt och museets 
underhåll vittnade om att ”Skandinavisk-etnografiska samlingen ansetts 
vara något annat än en enskilds persons tillhörighet” och av denna anled-
ning hade allmänheten också någon rätt att ställa sig frågan om museets 
framtid. Frågan om museets framtid hade Hazelius tidigare besvarat och 
då hävdat att staten genom ett testamente var garanterad samlingarna ef-
ter hans död. Nu gjorde ryktet gällande att andra åtgärder vidtagits ”som 
lemna en bättre garanti för dess framtida bestånd såsom offentlig egen-
dom”. Vilka var dessa åtgärder? I stället för att hämta upplysningar hos 
Hazelius hade insändaren − ”icke utan viss tvekan”− kommit fram till att 
det kunde vara till gagn för såväl Artur Hazelius som allmänheten, att frå-
gan om samlingen ”verkligen har en annan karakter än den af blott enskild 
tillhörighet” blev offentligt dryftad. 

Redaktionen för Nya Dagligt Allehanda, som dagen därpå publicerade 
ytterligare en insändare i samma ämne, var av samma åsikt. Det var befogat 
att allmänheten framförde sin mening. Artur Hazelius hade dessutom för-
del av att bemöta de framförda synpunkterna i ett offentligt forum.10

Insändaren i Nya Dagligt Allehanda var signerad ”Bidragare”. Den bör-
jade ampert som följer:

6 ”Vilka utsikter finns för den Skandinavisk-etnografiska samlingen bibehållande åt allmän-
heten?”, Stockholms Dagblad 9/4 1879.

7 ”Skandinavisk-etnografiska samlingen”, Nya Dagligt Allehanda 10/4 1879.

8 Fäderneslandet 19/4 1879.

9 ”Vilka utsikter finns för den Skandinavisk-etnografiska samlingen bibehållande åt allmän-
heten?”, Stockholms Dagblad 9/4 1879.

10 Se de avslutande redaktionella anmärkningarna i ”Skandinavisk-etnografiska samlingen”, 
Nya Dagligt Allehanda, 10/4 1879.
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En insändare i Stockholms Dagblad för igår frågar helt vänligt, lika-
som tillförene skett i samma sak, hvem det stora etnografiska museet 
tillhör. Denna fråga skall naturligtvis litet imellan återkomma, då 
hela Skandinavien så godt som brandskattas på effekter och pen-
ningar för den ifrågavarande institutionen. D:r H. har stor heder 
af sin oförtrutna ifver att samla och sammanföra kulturalster af alla 
slag från flydda och skilda tidsåldrar, och någon ände på det vackra 
verket torde sannolikt ej vara att vänta. Nu, och för länge sedan, 
synes imellertid, att detta hopande af saker växer oss öfver öronen, 
som man säger, och flere skilda lokaler hafva måst hyras för att in-
rymma det befintliga.

För att besöka detta museum på dess många adresser måste allmänheten 
betala höga inträdespriser och för museets räkning var Hazelius högt skuld-
satt även om allmänheten år efter år i ”oändlig välvilja” var beredd att bi-
stå honom. Men vad skulle hända när allmänheten inte längre medlidsamt 
ville hjälpa Artur Hazelius att för egen del samla dyrbarheter och skatter 
och affärerna gick över styr? Vem sörjde då för ”det märkvärdiga museet”? 
Var fanns testamentet och vad för slags testamente handlade det om? ”Bi-
dragaren” fortsatte: ”Är det den outtröttlige skaparens af detta historiska 
museum verkliga mening att lemna staten samlingarna, hvarför uppskjuta 
dermed. Må han göra det idag eller i morgon, men icke i öfvermorgon och 
allra minst genom testamente.”

Till museets försvar
Hazelius var inte sen att följa uppmaningarna och skickade till Nya Dag-
ligt Allehanda sin offentliga förklaring.11 I huvudstaden, och endast i hu-
vudstaden, hyste man misstro mot honom som innehavare av Skandina-
visk-etnografiska samlingen, började Hazelius. Även inom pressen hade 
dessa stämningar gjort avtryck och man hade ”förklarat sig framställa sina 
anmärkningar i den svenska allmänhetens namn”. Man fordrade skamlöst 
”ett förmynderskap” som ingen makt ägde rätt att pålägga honom. Redan 
från början hade han vid flera tillfällen förklarat att allt som lämnades som 

11 Artur Hazelius, ”Skandinavisk-etnografiska samlingens blifvande öde”, Nya Dagligt Al-
lehanda 15/4 1879.
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gåvor till museet var statens egendom. Statens rätt till denna egendom ga-
ranterades i ett testamente. 

Under åren hade Hazelius på olika sätt försökt säkerställa museet som 
allmän egendom. Av olika skäl hade han i stället fattat beslutet att ”till sta-
ten såsom gåfva öfverlemna hela den del af museet, som han ännu icke eger, 
och med byggnadsnämndens medgifvande samtidigt hela dess byggnads-
fond”. Priset för staten skulle bli 50 000 kronor, men lösensumman kom-
penserades av byggnadsfonden, vars tillgångar uppgick till 75 000 kronor. 
Vid gåvan avsåg han att fästa villkoret att samlingarna inte fick skingras. De 
skulle utgöra ett museum ”för sig”. Hazelius avsåg inte att begära någon 
ersättning för egen del, trots de personliga uppoffringar utvecklingen av 
museet krävt. Om han fordrade att få bli museets intendent skulle han inte 
göra anspråk på någon lön:

Jag skall, om sådant kräfves, nöja mig med vissheten att hafva för-
sökt motsvara det förtroende, som i så rikt mått kommit mig och 
mina sträfvanden till godo, samt med hoppet, att på samma gång 
månget för efterverlden dyrbart minne räddats, ett frö blifvit lagt, 
hvarur må hända rika frukter kunna spira till näring för en tynande 
fosterlandskänsla. 

Dagen därpå publicerade Nya Dagligt Allehanda ett anonymt genmäle 
direkt riktat till ”Bidragaren”.12 Bakom insändaren stod, enligt den själv, 
samlingens verkliga vänner. Enligt dessa hade insändaren genom en ”of-
fentlig interpellation” på ett ohövligt sätt och med ogrundade påståenden 
försökt tvinga fram ett avgörande i en fråga som han strängt taget inte hade 
med att göra. Det fanns inga oegentligheter när det gällde Skandinvisk-
etnografiska samlingen. Gåvor redovisades som offentlig egendom och 
användningen av de medel som skänktes till museet kontrollerades och 
redovisades i offentliga berättelser. Däremot var det osäkert med vilken 
rätt som insändaren yttrade sig över samlingarna. Den del av samlingarna 
som var offentlig egendom bestod av gåvor som samlats av Hazelius och 
museets vänner. Rimligen kunde Hazelius förfoga fritt över dessa.

Ännu mindre hade tredje man rätt att göra fordringar på den del av 
samlingen som faktiskt ägdes av Hazelius. Varför skulle han skänka bort 
sina privata dyrbarheter till staten? Och på vilken grund kunde man be-

12 ”Skandinavisk-etnografiska samlingen”, Nya Dagligt Allehanda 16/4 1879.
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gära det? Insändaren antydde en betänklig kommunism, men kanske var 
det bara på Hazelius han ville tillämpa denna. ”Hvilken annan samlare i 
vårt land har man sett mötas af sådana anspråk till tack för ospard möda, 
nit och uppoffringar? Eller hvad skulle [insändaren] sjelf tycka, om någon 
af honom fordrade, att han till staten eller någon allmän institution skulle 
bortskänka en del eller all sin välfågna egendom och detta genast”. Hazelius 
löfte att skänka ”sitt” dyrbara museum till staten var nobelt och ökade hela 
landets tacksamhetsskuld till museigrundaren.

Etnografin och bisakerna
Den tredje kritiska insändaren publicerades i Fäderneslandet efter det att 
Hazelius hade utfäst sitt löfte om att överlämna samlingarna till staten.13 
I fokus för Fäderneslandets uppmärksamhet stod de villkor som Hazelius 
häftat vid sin gåva. Det var rimligt att denne i egenskap av intendent fick 
fortsätta att vårda samlingarna, men var det ett rimligt villkor att sam-
lingarna fortsatte att utgöra ett museum ”för sig”? Museet hade frångått 
sitt huvudsakliga syfte, som var att framställa egendomligheterna hos de 
skandinaviska folken. Genom att samla en massa ”bisaker” hade detta mål 
till och med hamnat i skymundan. ”Bisakerna” hade inte med etnografin 
att skaffa och bidrog inte till en fördjupad kännedom om folkens seder och 
bruk. De kunde däremot hänföras till andra områden. Arkeologin, indu-
strins och hantverkets historia hörde till dessa. Varken ur statens eller ur 
vetenskapens synvinkel var det önskvärt att samlingarna hölls samman. I 
stället borde man renodla museet och föra ”bisakerna” till andra samlingar, 
både enskilda och allmänna, provinsmuseer och huvudstadsmuseer. Ett 
museum som var rent etnografiskt till sin karaktär kunde troligen finan-
sieras genom inträdesavgifter. Ett museum som innefattade alla typer av 
föremål i samlingarna kunde bli mycket kostsamt för staten, förutspådde 
Fäderneslandet.

Samtidigt som Skandinavisk-etnografiska samlingens framtid blev fö-
remål för diskussion i huvudstaden och i pressen stod riksdagen inför att 
besluta om museets anslag, ett anslag som det tilldelats sedan 1874. Det var 
med andra ord vid en för museet kritisk tidpunkt som invändningarna mot 

13 Fäderneslandet 19/4 1879.
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museiverksamheten framlades. Att den framförda kritiken gjorde intryck 
avspeglar sig i Statsutkottet utlåtande inför riksdagsbeslutet. I utskottet 
hade man enats om att riksdagen skulle uppmana Kungl. Maj:t att vidta 
åtgärder för bestämmande av ”hvilka delar av ifrågavarande samlingar må 
vara staten tillhöriga”.14 Ett sådant beslut fattade riksdagen i maj 1879.

En samling med många ”curiösa” föremål
I Småland följde Hyltén-Cavallius åsiktsutbytet om Skandinavisk-etnogra-
fiska samlingen i Stockholmstidningarna. ”I sanning jag har länge väntat 
på detta, och tror mig nästan kunna gissa, ifrån hvilket kotteri de utgått”, 
skrev Hyltén-Cavallius till Hazelius.15 Ett par dagar senare, den 20 april, 
skrev Mandelgren till Hyltén-Cavallius att det var Hans Hildebrand som 
stod bakom insändaren Nya Dagligt Allehanda. Mandelgren hade situatio-
nen klar för sig: Angreppen på Hazelius var ett utslag av Vitterhetsakade-
miens decennielånga strävan att stärka sin maktposition på andra museiak-
törers bekostnad. 

Mot lille Hazelius börjas nu intrigeras emot, ty nu anse de att jag är 
oskadliggjord. H. H. [Hans Hildebrand] hade en artikel i Allehanda 
emot Hazelius som ålade honom att lämna sitt testamente inom 2:
ne dagar, de tänker sparka bort Hazelius och sätta Stolpe, få se om 
det lyckas dem, ty nu är H. dem en ful fisk, det ser de men kommer 
det i deras händer så är det slut med de allmänna bidragen. […] men 
du behöfver ej frukta att H. H. fjälla den fisken, han är lika slug och 
listig som de, och ännu slugare, och ju mer de bråka med honom, 
ju sämre blir det för dem och att deras renommé sjunker dagligen, 
kan man märka.16

Det är osäkert om det verkligen var Hildebrand som hade författat insän-
daren. Däremot finns det belägg för att Hildebrand engagerade sig i frå-
gan. Hans Hildebrand var Publicistklubbens sekreterare och vid ett möte i 
klubben den 19 april 1879 tog han med hänvisning till den i pressen förda 

14 Statsutskottets utlåtande no. 14. Bihang till Riksdagens Protokoll, 1879. 

15 NMA. Artur Hazelius, Nordiska museets och Skansens tidiga arkiv. Brev från G. O. Hyl-
tén-Cavallius till A. Hazelius 18/4 1879. 

16 KB. Gunnar Olof Hyltén-Cavallius samling. Brev från N. M. Mandelgren till G. O. Hyl-
tén-Cavallius 20/4 1879. 
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diskussionen upp frågan om statens äganderätt till Skandinavisk-etnogra-
fiska samlingen.17 Enligt Hildebrand hade Hazelius ursprungligen föresatt 
sig att bilda ett museum som skulle belysa allmogens liv och seder. Ha-
zelius iver och allmänhetens vilja att tillmötesgå honom hade emellertid 
resulterat i att samlingen vuxit till en sådan storlek att den inte kunde upp-
rätthållas genom en enskild mans tillgångar och enskilda personers ekono-
miska bidrag. Av denna anledning hade frågan rests om samlingen kunde 
bli en allmän egendom. Någon enkel lösning fanns inte. Det var osäkert 
om statens medel räckte till för att lösa in en så stor och dyrbar samling. 
Konsekvenserna för Hazelius skulle bli stora. Han skulle bli tvungen att 
verka i statens tjänst och bli bunden av en stat som inte fick överskridas. 
Därtill skulle ett statligt övertagande innebära att Skandinavisk-etnogra-
fiska samlingens gränser mot andra statliga samlingar utstakades. En sådan 
gränsdragning var nödvändig, inte minst som Hazelius på ett beklagligt 
sätt hade övergivit sina tidigaste planer. Han hade i princip börjat samla på 
allt och införlivade i samlingen många föremål ”som i denna icke äro annat 
än curiösa”, men som i andra samlingar ”skulle intaga fullt och berättigat 
rum”. Om det vid överlåtelsen fästade villkoret att inga föremål fick borttas 
från Skandinavisk-etnografiska samlingen godkändes, skulle det beklagliga 
förhållandet uppstå att samlingen inte inlöstes för sakens skull utan till 
”bevarande af samlarens minne”, påpekade Hildebrand. Med anledning av 
de mindre grannlaga artiklar som varit införda i tidningarna i ämnet upp-
manade Hildebrand pressen att avvakta frågans gång. Den borde i lugn och 
ro bilda sig ett omdöme och uppträda i rätt ögonblick, menade han. Syn-
punkterna väckte inga reaktioner, åtminstone inga sådana som fördes till 
protokollet. Mötet avslutades i stället med att man uttalade sin högaktning 
för Hazelius fosterländska arbete.

I vilka andra samlingar skulle de föremål, som var ”curiösa” i Nordiska 
museet, kunna ”intaga fullt och berättigat rum”? Ur Hans Hildebrands 
synpunkt utgjorde Statens historiska museum ett sådant rum. Samma år 
som frågan om Skandinavisk-etnografiska samlingens framtid diskuterades 
utsågs Hans Hildebrand till riksantikvarie och chef för Statens historiska 
museum. Den fria fornforskningens rebeller, som hade hoppats på ett slut 
på det Hildebrandska väldet, blev mycket förtörnade över utnämningen 
och slungade ur sig anklagelser om nepotism. Flera av dem ansåg dessutom 

17 RA. Sveriges pressarkiv. Publicistklubben. Publicistklubbens protokoll 19/4 1879. 
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att Hildebrand junior hade behandlat dem lika orättvist som Hildebrand 
senior. Förutsättningarna för att Hans Hildebrand skulle vinna sympati 
hos exempelvis Mandelgren var, som framgår av dennes brev till Hyltén-
Cavallius, inte särskilt goda. 

Hans Hildebrand och kulturhistorien
Hans Hildebrand var redan från 1860-talet verksam inom två vetenskapli-
ga områden, arkeologin och kulturhistorien. Fornforskningen var, menade 
Hildebrand, kulturhistoria. Som kulturhistoriker intresserade han sig för 
sociala förhållanden, administration, rättskipning, kungadömet, kyrkoinsti-
tutionen och den andliga kulturen. I verket Sveriges medeltid: kulturhistorisk 
skildring, som utkom i tre delar under åren 1879 och 1903, skildrade han 
levnadsförhållandena i alla samhällsgrupper, näringslivet, olika slags sam-
hällsinstitutioner, konst, litteratur, vetenskap och världsåskådning.18 Den 
politiska historien spelade en underordnad roll.19 Hildebrand lämnade en 
kulturhistorisk programförklaring i artikeln ”Historia och kulturhistoria” 
i Historisk tidskrift 1882.20 Kulturhistorien sysselsatte sig med människan, 
mänskligheten och den mänskliga verksamheten, framhöll han. Den hade 
flera grenar; antropologi, språkvetenskap, religionsvetenskap, konst- och 
litteraturhistoria, etnografi och jämförande fornforskning hörde till des-
sa. Kulturhistorien var åtskild från den politiska historien. I polemik mot 
bland andra August Strindberg, som var aktuell med Svenska folket i helg 
och söcken, krig och fred, hemma och ute eller ett tusen år av svenska bildningens 
och sedernas historia, betonade Hildebrand att den politiska historien och 
kulturhistorien var beroende av varandra.21 I sitt försvar för kulturhistorien 
− folkets historia − hade Strindberg blandat samman vetenskap och politik, 
menade Hildebrand.

18 Hans Hildebrand, Sveriges medeltid: Kulturhistorisk skildring, 3 vol. (1879-1903).

19 Uppgifterna om Hans Hildebrand som kulturhistoriker är hämtade från Rolf Torstendahl, 
Källkritik och vetenskapssyn i svensk historisk forskning 1820-1920 (1964), s. 323-331. 

20 Hans Hildebrand, ”Historia och kulturhistoria”, Historisk tidskrift (1882), s. 1-28.

21 August Strindberg, Svenska folket i helg och söken, i krig och fred, hemma och ute eller Ett tusen 
år af svenska bildningens och sedernas historia, 2 vol. (1881-1882).
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Strindberg slog tillbaka med livfulla satiriska skildringar av den arkeolo-
giska vetenskapen och Statens historiska museum, bland annat i uppsatsen 
”Den offentliga lögnen” i samlingen Det nya riket 1882.22

Vårt historiska museum är i sitt slag det enda i Europa. Det förva-
rar en mängd historiska saker, som alla äro på ett eller annat sätt 
förknippade med våra stora minnen. Där finns 2 000 stenyxor, som 
äro varandra så precis lika, att om man lägger dem i en säck och 
skakar om dem aldrig så väl, så skall inte fan själv kunna ta fram en 
som är olik den andra. Denna kompletta likhet, som förefaller den 
oinvigde obegriplig, skulle dock utgöra ett av de starkaste bevisen 
för nationens härledning ur en enda stam. Av dessa intressanta yxor, 
som upptaga nedre våningen, äro tyvärr blott ett fåtal avbildade i 
Sveriges historia, men de övriga äro under utgivning ämnade att 
utkomma i häften under loppet av 50 år. Andra våningen uppta-
ges uteslutande av säkerhetsnålar från mässingsåldern. De äro ock-
så under utgivning. Tredje våningen upptages av järnskrot, vilket 
rubb och stubb är utgivet i tio starka band. Det mesta härleder sig 
från guldåldern. Längre upp finns ett nålhus, som tillhört mamsell 
Hagerman; en säng i vilken Gustav IV Adolf är född (äktheten är 
dock ifrågasatt), en bänk, på vilken Fredrik I sovit av sig ett rus samt 
Bernhard von Beskows ordnar och bläckhorn.23

Att kulturhistorien i början på 1880-talet började etablera sig som disci-
plin, dock inte utan viss turbulens, visar det förhållandet att författaren 
Victor Rydberg 1884 kallades till professor i kulturhistoria vid Stockholms 
högskola.24 På 1880-talet fanns inga skarpa gränser mellan fornkunskap, 
etnografi, etnologi, antropologi och kulturhistoria.25 Här är inte platsen 
att gå in på historien om kulturhistorien, dess framväxt och etablering.26 
Det viktiga i sammanhanget är att Hildebrand genom sina breda kultur-
historiska intressen på flera sätt stod nära forskare som Djurklou och Hyl-
tén-Cavallius och museibildare som Hazelius. Till skillnad från den senare 

22 August Strindberg, ”Den offentliga lögnen”, Det nya riket (1882). För en redogörelse för 
Strindbergs och Hildebrands kontroverser, se Stig Welinder, Strindberg som arkeologikriti-
ker (1994).

23 Strindberg (1882), s. 106.

24 Birgitta Svensson, ”Viktor Rydberg som kulturhistoriker”, Saga och sed (2003).

25 Ljungström (2004), s.32ff.

26 Se Torstendahl (1964); Palle Ove Christiansen, Kulturhistorie som opposition: Træk af forskel-
lige fagtraditioner (2000).
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kunde dock Hildebrand redovisa gedigna vetenskapliga meriter, både inom 
arkeologin och kulturhistorien. 

Drömmen om ett kulturhistoriskt riksmuseum 
En kort tid efter att Hans Hildebrand blivit riksantikvarie presenterade 
han inför Vitterhetsakademien en plan för utvecklingen av Statens histo-
riska museum till ett kulturhistoriskt riksmuseum. Att Hazelius hade en 
liknande ambition blev uppenbart då tävlingsprogrammet för den nya mu-
seibyggnaden offentliggjordes 1883. Långt tidigare pekade expansionen av 
samlingarna i denna riktning. När Hildebrand redovisade sina planer för-
ändrades huvudstadens museipolitiska scen. Det tycktes med ens finnas två 
kandidater till rollen som kulturhistoriskt riksmuseum, Statens historiska 
museum och Nordiska museet. Det första var statligt och det senare enskilt 
och civilsamhälleligt. 

Hildebrand hade skäl att undertrycka omständigheten att Hazelius fö-
reföll vara på väg att skapa det kulturhistoriska riksmuseum som han själv 
ville åstadkomma med Statens historiska museum. Då han i Publicistklub-
ben argumenterade för att Skandinavisk-etnografiska samlingen innehöll 
många ”curiösa” föremål, var det i förhållande till museets ursprung som 
ett museum för den skandinaviska etnografin. Om han i stället hade be-
skrivit Nordiska museet som ett kulturhistoriskt museum skulle långt färre 
föremål synts ”curiösa”. Det blir tydligt om man ser till vad Hildebrand 
föreställde sig vad Statens historiska museum, som ett kulturhistoriskt riks-
museum, skulle innehålla.

Hans Hildebrand presenterade som sagt först sina planer för Vitter-
hetsakademien. En tid senare gav han offentlighet åt dessa i en längre upp-
sats i Antiqvarisk tidskrift för Sverige.27 Uppsatsen innehöll en lång redogö-
relse för museets innehåll och målen för dess utveckling. I centrum stod 
ambitionen att stärka och förbättra museets moderna avdelning. Tillsam-
mans med de rika samlingarna av föremål från medeltid och forntid, som 
redan fanns vid museet, skulle en fullständig samling av föremål från nyare 
tiden (perioden från 1500) kunna bilda ett kulturhistoriskt centralmuseum 
i huvudstaden, ett historiskt riksmuseum av sådant slag som redan fanns 

27 Hans Hildebrand, ”Statens historiska museum och k. Myntkabinettet”, Antiqvarisk tid-
skrift för Sverige, del 6, no. 6 (1881), s. 1-62.
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i Bayern och Danmark. Drömmen om ett sådant museum var, menade 
Hildebrand, inte alls omöjlig att realisera. Och dessbättre: statens finanser 
skulle knappast belastas.  

Planen var följande: Den moderna avdelningen syftade till att belysa 
hovets, aristokratins och samhällselitens kulturhistoria. Utställningarna 
skulle organiseras i åtta perioder: Gustaf Vasas tid, Vasasönernas tid, det 
trettioåriga krigets tid, Karolinertiden, frihetstiden, Gustaf III:s, Gustaf IV 
Adolf:s och innevarande tid. ”Det största utrymmet torde vår storhetstid 
kräfva”, tillade Hildebrand klädsamt. Varje period skulle representeras av 
stolar, soffor, sängar, skåp, mattor, tapeter, husgeråd, klädedräkter, rust-
ningar, jaktvapen, smycken, konstslöjd och hantverk, porträtt av framstå-
ende personer, boktryck och handskrifter. ”Man bör inom hvar afdelning 
kunna se, huru man lefde, såväl under hvardagarne som vid högtidliga 
tillfällen.” De nödvändiga föremålen kunde hämtas från en rad befintliga 
samlingar, flertalet i statlig ägo: Föremål från modern tid i Statens his-
toriska museum; föremål i Livrust- och klädkamrarna; Carl XV:s till sta-
ten donerade samlingar; delar av greve Axel Bielkes samling, som skänkts 
till Nationalmuseum; föremål i samlingar vid slotten och i enskilda eller 
kommuners ägo.28 En viktig princip gällde. Den moderna avdelningen 
skulle uteslutande visa föremål som tillverkats eller som använts i Sverige. 
Alla utländska föremål borde ”från den svenska statens historiska museum 
skiljas”, poängterade Hildebrand. ”De böra urskiljas, derföre att de icke 
på ringaste sätt belysa forna tiders lif, behof, smak och alstringsförmåga i 
fosterlandet.” 29

En kategori av föremål som den nya moderna avdelningen inte skulle 
omfatta var allmogeminnen. Visserligen hade Hildebrands företrädare 
samlat flera sådana, men lokalerna hade inte medgivit att dessa ställdes 
ut, föremålen hamnade i magasinen och förhoppningarna om att kunna 
skapa ett allmogemuseum hade kommit på skam. I stället blev det Haze-
lius som lyckades med uppgiften. När denne grundlade ett etnografiskt 
museum hade man vid Statens historiska museum beslutat att inte göra 
fler ansträngningar i denna riktning. Det var därtill fullt rimligt att all-
mogekulturen presenterades i ett eget museum då den i många avseenden 
skiljde sig från de privilegierade stånden. Vad man däremot kunde förvänta 

28 Ibid. Cit. s. 34, s. 36 och s. 37. 

29 Ibid. s. 34.
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sig att finna i Statens historiska museum var alla slags produkter av ”den 
utvecklade kulturen.”30

En utveckling av Statens historiska museum till ett centralmuseum för 
kulturhistorien, beläget i huvudstaden, var berättigad av flera skäl, ansåg 
Hildebrand. Först och främst visade museets historia på dess ursprungliga 
bestämning som en samling av alla slags kulturhistoriska föremål. Omstän-
digheterna, särskilt de knappa statliga bidragen och de begränsade lokalut-
rymmena, hade medfört att samlingarna av föremål från senare tider kom-
mit i skymundan av expansionen av samlingarna från forntid och medeltid. 
Hildebrand, som hade skäl att tro att han skulle stöta på motstånd från 
enskilda museibildare, förklarade att staten hade ansvar för att nationen 
ägde en samling av historiska föremål, en samling vars fortbestånd inte 
var beroende av enskildas öden och som över lång tid systematiskt kunde 
ökas. Bara en samling som finansierades av statsanslag och som vårdades 
av statligt avlönade tjänstemän kunde uppnå detta mål, menade han. Den 
begränsade tillgången till föremål och allmänna medel gjorde det omöjligt 
för alla museer att bilda de fullständiga serier som en överblick över kul-
turhistorien krävde. Arbetet och omkostnaderna måste koncentreras till 
ett centralmuseum. Till detta fungerade landsortssamlingarna som förbe-
redande institutioner. Det var också rimligt, skrev Hildebrand oförskräckt, 
att centralmuseet i förhållande till dessa hade ett förmyndarskap. Dessutom 
var det ur vetenskaplig synpunkt helt nödvändigt att det fanns en samling 
av historiska föremål som var så fullständig som möjligt. Om vetenskapliga 
studier inte kunde bedrivas i en sådan samling hämmades vetenskapens 
utveckling och på sikt hela folkets upplysning.

Hans Hildebrands uppsats var inte bara museipolitisk. Den var också en 
museiideologisk apell riktad till de om museernas verkliga värde fåkunniga. 
En rad missuppfattningar rådde när det gällde vad museerna skulle samla 
på och hur föremålen skulle ställas ut, menade han. En sådan var föreställ-
ningen att en samlings kvalitet kunde bedömas i antalet föremål. Ju större 
samling desto bättre samling. Så var det inte. En samlings värde låg i dess 
fullständighet i förhållande till samlingens syfte och art. Uppgiften för Sta-
tens historiska museum var att ge en fullständig bild av nationens kulturliv 
och dess olika utvecklingsstadier. Det viktigaste var inte att äga föremålen, 
att ställa ut dem prydligt och i myckenhet, utan att ordna dem. Enskilda 

30 Ibid. s. 33-34.
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föremål saknade betydelse, betydelsen kom av sammanhanget. En samlings 
värde avgjordes inte heller av mängden rariteter. ”Den enskilde må göra 
hvad han vill, men om en offentlig samlings vårdare skulle hängifva sig åt 
jägtandet efter sällsyntheter, skulle han göra sig skyldig till en beklaglig 
förvillelse. Hufvudvikten bör läggas derpå att kunna uppvisa det normala”, 
skrev Hildebrand.31 

Mellan raderna kan man urskilja en museipolitisk polemik riktad mot 
Nordiska museet. Det var underförstått att Hazelius inte hade avstått från 
att konkurrera med statssamlingen utan klampat in på dess revir. Det var 
också underförstått att samlingarna vid Nordiska museet hade förkovrats 
på mindre lämpliga sätt. Anmärkningen, att Statens historiska museums 
uppdrag inte att var att samla vackra och unika föremål i stora mängder el-
ler att ställa ut kuriositeter utan att medvetet bygga upp serier av föremål, 
är ett representativt uttryck för det avvisande av heterogena samlingar av 
unika föremål som kännetecknade professionaliseringen av museiväsendet. 
Den kan också läsas som ett försök att misskreditera Nordiska museet, Ha-
zelius och museets stora skaror av medskapare. När Hildebrand påpekade 
att inga andra än föremål tillverkade eller använda i Sverige kunde före-
komma i ”den svenska statens historiska museum” så markerade han att 
utvecklingen av Statens historiska museum till ett kulturhistoriskt riksmu-
seum, till skillnad från Nordiska museet, inte präglades av några osäkerhe-
ter, varken om den geografiska täckningen eller om dess art av offentlighet. 
Man kan förövrigt notera att Hildebrand i Publicistklubben framhöll att 
Skandinavisk-etnografiska samlingens historia visade på ett specialiserat 
verksamhetsfält. Det omvända gällde för Statens historiska museum. Mu-
seets historia visade på att det var avsett att ge en bred och kronologiskt 
utsträckt belysning av kulturhistorien. Ånyo användes historien som red-
skap för museipolitik. 

Ett erbjudande som kunde motstås
På hösten 1879 inträffade det som Artur Hazelius förutskickat i sin artikel i 
Nya Daligt Allehanda i april samma år. I en skrivelse till Kungl. Maj:t erbjöd 
Artur Hazelius staten att ta över Skandinavisk-etnografiska samlingen, nu 

31 Ibid. s. 9.
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under det nya namnet Nordiska museet.32 Fredrik Almqvist hade i ett brev 
till Artur Hazelius i mitten av april 1879 rekommenderat honom att ta 
detta steg. Almqvist skrev:

Det skulle göra en god effekt Du icke allenast muntligen till Rådet 
tillkännagaf din ansökan att staten på angifna vilkor övertar sam-
lingarna, utan att i en skrift ställd antigen till Chefen för Ecklesiastik 
departementet eller till KMajt tillkänngaf detsamma med angifvan-
de blott i allmänna ordalag dina vilkor. Du hade då redan från Din 
sida fullgjort vad på Dig ankommer och fullbordandet af traditionen 
berodde då af vederbörande. Därmed vore ock möjlighet afskuren 
till vidare insinuation att det hela från Dig blott vore ett löfte (tes-
tamente) som i allo för Dig saknade all säkerhet. − De pratande och 
tasslande blefvo då med ens slagna på munnen till full tystnad och 
blygsel. − Tänk på detta! 33

Hazelius framhöll i sin skrivelse till Kungl. Maj:t att han allt sedan mu-
seets grundläggning 1872 hade haft för avsikt att detta skulle bli allmän 
egendom. Eftersom riksdagen tidigare hade uttryckt önskemål om att för-
hållandet mellan staten och museets innehavare skulle klaras ut, hade han 
valt att överlämna hela museet till staten. Erbjudandet innefattade museets 
samlingar av föremål (Hazelius beräknade värdet av samlingarna till om-
kring en miljon kronor), samtliga interiörer, fonddekorationer och dockor, 
samlingarna av gravyrer, böcker och planscher, alla montrar, skåp och de-
korationer. Till detta kom museets allmänna fond, som uppgick till 10 000 
kronor och dess byggnadsfond, som uppgick till 80 000 kronor.34 

Vid erbjudandet var följande villkor fästade: 
− Samlingarna fick under inga förhållanden skingras eller delas. De 

skulle "i all framtid, under namn av Nordiska museet, utgöra ett för sig 
bestående helt". 

− Museets allmänna fond, som var avsedd att ytterligare ökas genom 
enskildas bidrag, skulle även fortsättningsvis vara innestående i Sveriges 

32 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 15, 12/12 1879. Skrivelse från A. Hazelius 
till Kungl. Maj:t 30/9 1879. 

33 NMA. Artur Hazelius, Nordiska museets och Skansens tidiga arkiv. Brev från F. Almqvist 
till A. Hazelius 11/4 1879.

34 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 15, 12/12 1879. Skrivelse från A. Hazelius 
till Kungl. Maj:t 30/9 1879.
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Riksbank ”eller därstädes vara deponerad i form af Svenska Statens obli-
gationer”. Avkastningen av den allmänna fonden skulle disponeras av sty-
resmannen. 

− Museets öppettider för allmänheten skulle vara oförändrade; ”staten 
synes i detta afseende kunna underkasta sig samma offer, som den hittills 
varande enskilde ägaren”, skrev Hazelius uppfordrande. 

− Museets styresman fick inte samtidigt vara intendent för någon annan 
av statens samlingar. 

− Hazelius skulle fortsatt vårda och utveckla museet med samma hand-
lingsfrihet som tidigare och i enlighet med planen för museet utveckling, 
dock med skyldigheten att lämna årliga redovisningar. I egenskap av mu-
seets styresman skulle han vara likställd andra ämbets- och tjänstemän i 
statens tjänst. 

− Staten skulle åta sig att betala 50 000 kronor av museets sammanlagda 
skuld. Hazelius förband sig att betala den återstående delen av skulden. 

Angående det sistnämnda villkoret underströk Hazelius, som ville få erbju-
dandet att framstå som förmånligt, att det faktiskt var fråga om en gåva till 
staten. Fondernas sammanlagda tillgångar var 90 000. Om staten betalade 
50 00 kronor hade den i realiteten fått 40 000 kronor kontant och hela 
museet. Någon ersättning för det under årens lopp nedlagda arbetet tänkte 
han inte att begära. 

Men även om Hazelius ville få erbjudandet att framstå som oemot-
ståndligt så var han naturligtvis inte omedveten om att lösensumman var 
hög och att flera av villkoren ingalunda var fördelaktiga ur statens synvin-
kel. Fredrik Almqvists rekommendation, storleken av den summa som sta-
ten skulle betala och de villkor som Hazelius hade häftat vid övertagandet 
är tre saker som tyder på att erbjudandet att låta staten överta samlingarna 
i första hand var en strategisk manöver som syftade till att bilägga en enträ-
gen och för museets anseende skadlig kritik. Det kan tilläggas, att Hazelius 
i ett brev ställt till ecklesiastikministern C. G. Malmström uttryckte en 
önskan om att en eventuell utredning om ett statligt övertagande av sam-
lingarna inte skulle sätta museets anslag för 1881 på spel.35 Denna omstän-
dighet, som vittnar om att Hazelius ville försäkra sig om att anslaget till 

35 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 15, 12/12 1879. Brev från A. Hazelius till 
statsrådet och ecklesiastikministern C. G. Malmström 30/9 1879.
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museet för 1881 inte skulle äventyras av anbudet, pekar tillsammans med 
de ovan nämnda på att Artur Hazelius var listig nog att överlämna en gåva 
till staten som inte kunde mottas.36 

Akademiernas rekommendationer
Hazelius skrivelse remitterades till Vetenskapsakademien och till Vitter-
hetsakademien. Vetenskapsakademien tillsatte en särskild kommitté bestå-
ende av C. F. Wærn, Gustaf von Düben och Axel Key och antog sedan dess 
betänkande utan reservationer.37 Medlemmarna i kommittén hörde till Ha-
zelius tillskyndare, något som satte prägel på deras yttrande.38 I huvudsak 
gick det ut på att försvara hederligheten av Hazelius anbud och de angivna 
villkoren. Kommittén uppehöll sig framför allt vid tre av dessa: villkoret 
att Hazelius skulle stanna kvar som museets styresman, att styresmannen 
inte samtidigt fick vara intendent vid någon annat av statens museer och 
att samlingarna skulle fortsätta att utgöra en helhet. Alla dessa villkor var 
förmånliga för staten, menade man. Det var rimligt att Hazelius, som ut-
vecklat den betydelsefulla samlingen, sattes ”i tillfälle att fortfarande vaka 
öfver dess öden och rikta sin energi på dess ytterligare vidgande och full-
komnande med den frihet, han hittills egt och väl förstått att begagna”. 

Att styresmannen inte samtidigt fick vara intendent för någon annan av 
statens samlingar och att museet bevarades som en helhet var synnerligen 
viktigt, menade kommittén, som knöt dessa villkor samman, 

Ty endast härigenom synes, till dess samlingens värde och betydelse 
blifvit fullt inseda och erkända, nödigt hägn kunna från enskilda och 
det allmänna densamma beredas, det fosterländska syftet med dess 
grundläggande upprätthållas, dess vetenskapliga och konstnärliga 
material till godo göras samt de för dess alldeles egen karaktär er-
forderliga nit och insigter hos styresmannen för all framtid tillför-
säkras museet. 

36 Denna tolkning gör också Hamilton (2005), s. 143.

37 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 15, 12/12 1879. Skrivelse från Vetenskapsa-
kademien till Kungl. Maj:t 12/11 1879.

38 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 15, 12/12 1879. Remissutlåtande av C. 
F. Wærn, Gustaf von Düben och Axel Key till Vetenskapsakademien dagtecknad 10/11 
1879. Bilaga till Vetenskapsakademiens skrivelse till Kungl. Maj:t 12/11 1879. 
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Kommittén yttrade sig också om den angivna lösensumman. Man förkla-
rade att det var mera lämpligt att staten löste in hela skulden än att Haze-
lius fortsatte att vara skuldsatt för museets räkning. Sedan den också fun-
nit övriga villkor godtagbara föreslog kommittén att Kungl. Maj.t skulle 
föreslå riksdagen att acceptera anbudet att låta Nordiska museet övergå i 
statlig ägo. 

Vitterhetsakademien ansåg i likhet med Vetenskapsakademien att 
Nordiska museet borde lösas in av staten.39 Man tillstyrkte villkoret att 
Hazelius fick stanna kvar som styresman och att han även i fortsättningen 
skulle få vårda och utveckla samlingarna. I framtiden, när museets bygg-
nad blivit klar och det var dags att på allvar ordna samlingarna, var det 
dock viktigt att Kungl. Maj:t förbehöll sig ”full handlingsfrihet, på det att 
statens samlingar med liknande syfte då må kunna ordnas efter en sam-
manhängande plan”.40 Lösensumman var fördelaktig. Det var däremot 
mindre fördelaktigt att Hazelius skulle fortsätta att ansvara för delar av 
museets skuld. Av Vitterhetsakademiens remissvar att döma hoppades man 
i framtiden att kunna iscensätta en museipolitisk ”kupp”, möjliggjord av 
det museipolitiska spelrum som uppstod om Nordiska museet blev statligt. 
Hazelius skulle inledningsvis och utan större inskränkningar få fortsätta 
att utveckla museiverksamheten och förkovra samlingarna. När den nya 
museibyggnaden stod klar (1879 var ännu inte arkitekttävlingen utlyst) var 
det dags att se över hur föremålen i samlingarna kunde fördelas mellan de 
statliga museerna. 

Det var när Vitterhetsakademien skulle lämna sitt utlåtande över Haze-
lius erbjudande som Hildebrand för första gången presenterade sina planer 
för utvecklingen av Statens historiska museum till ett kulturhistoriskt riks-
museum.41 Hildebrand kan ha önskat att Vitterhetsakademiens ledamöter 
skulle lägga märke till att Nordiska museet och Statens historiska muse-
um hade samma målsättningar. Man kan också tänka sig att Hildebrand 

39 Vitterhetsakademien tog upp remissen från Kungl. Maj.t vid ett sammanträde den 18 no-
vember 1879. Man beslutade att tillsätta en kommitté bestående av Bror Emil Hildebrand, 
Hans Hildebrand och Clas Theodor Odhner. De skulle granska anbudet och de angivna 
villkoren. ATA. Ämbetsarkivet. Akademiens protokoll 18/11 1879. 

40 Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 15, 12/12 1879. Skrivelse från Vitterhetsakade-
mien till Kungl. Maj:t 2/12 1879.

41 ATA. Ämbetsarkivet 2. Vitterhetsakademien och riksantikvarien (1753) 1786-1922 (1923). 
Akademiens protokoll 18/11 1879.



Ansvaret för kulturarvet  Kapitel 8

���

förutsåg att ett statligt övertagande av Nordiska museet kunde innebära 
att Statens historiska museum fick möjlighet att ta över delar av Nordiska 
museets samlingar. Hildebrand kan ha ansett att det var hög tid att Vitter-
hetsakademien markerade att skapandet av ett kulturhistoriskt riksmuseum 
hörde till dess ansvarsområde. 

Ecklesiastikministern C. G. Malmström följde inte akademiernas re-
kommendationer utan yrkade på avslag på Hazelius erbjudande i proposi-
tionen. Statsverkets tillstånd medgav inte en ny utgift om 50 000 kronor och 
den årliga ökning av de ordinarie utgifterna, som ett statligt övertagande av 
Nordiska museet skulle medföra. Valet av inriktning för museet hade gjort 
dess gränser mot Statens historiska museum och Nationalmuseum otydliga 
och det var osäkert om staten borde äga museer med likartade samlingar. 
Dessutom var det ur statens synvinkel ofördelaktigt att styresmannen för 
ett statligt ägt och finansierat museum hade nästan fritt spelrum, i synner-
het som erfarenheten visade att Hazelius nit var sällspord: 

Till fullo erkännande den oegennytta, som förestafvat doktor Ha-
zelii anbud, måste jag dock tveka att tillstyrka Eders Kongl. Maj:t 
att detsamma antaga, redan af det skäl att de af honom uppställda 
villkoren synas mig dels öfver höfvan inskränka Eders Kongl. Maj:ts 
rätt att förordna om förvaltningen af en offentlig institution, dels 
lägga på staten bördor utan tillbörlig rätt för statens målsmän att 
dem begränsa. Ty med den handlingsfrihet, som museets stiftare sig 
förbehållit, och det villkor han uppstält, att utan hans uttryckliga 
samtycke intet finge från museets afsöndras, torde man, om museet 
på föreslaget sätt varder en statsinstitution, med temlig säkerhet 
kunna förutse ständigt växande och knappast afvisliga krav på allt 
vidsträcktare lokaler för dess inrymmande, allt drygare kostnader 
för dess underhåll och förvaltning.42

I maj 1880 beslutade riksdagen att avstå från Hazelius erbjudande om ett 
övertagande av Nordiska museet. Man beviljade museet ett anslag om 
11 600 kronor för 1881.   

42 Kungl. Maj:ts proposition om statsverket, no. 31. Bihang till Riksdagens Protokoll, 1880.
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En anstalt
Redan före riksdagsbeslutet skrev Hazelius en promemoria till Axel Key. I 
denna stod att läsa bland annat följande: 

Då regeringen försmått att emottaga det anbud om Nordiska muse-
ets öfvertagande, som jag förliden höst i en inlaga till Kungl. Maj:t 
framställt, och då uti ecklesiastikministerns yttrande i den till Riks-
dagen aflemnade Propositionen om Statsverkets tillstånd och behof, 
icke ens talar om önskvärdheten af ett sådant öfvertagande, utan en-
dast om de svårigheter, som däraf skulle för staten orsakas, och om 
de dryga utgifter museets förutsatta hastiga tillväxt skulle medföra, 
synes däraf framgå, att ringa utsigt finnes till att frågan om museets 
öfvergång till statsegendom skulle kunna under den närmaste tiden 
med hopp om framgång återupptagas.
     Jag anser emellertid saken vara af den vigt, att ett längre uppskof 
med museets organisation om möjligt icke bör äfventyras, och vill 
derföre till svenska folket, för att såsom dess egendom och i dess hufvudstad 
förvaras, vårdas och förevisas, öfverlemna hela Nordiska museet med alla 
dess tillhörigheter.43 

Den 18 april 1880 författade Hazelius ett överlåtelsebrev där Nordiska 
museet ställdes som en självständig anstalt under ledning av en nämnd. 
Äganderätten till samlingen, inventarier och fonder inräknade, övergick 
till anstalten under det att Hazelius personligen tog på sig ansvaret för 
museets skulder. Två villkor ställdes för övertagandet: 1. Inga av museets 
tillhörigheter fick mot Hazelius vilja skiljas från samlingarna och 2. Ha-
zelius skulle ges full frihet att inom ramen för museets stadgar vårda och 
utveckla det.44

Med överlåtelsebrevet avsåg Hazelius att försäkra sig om museets fram-
tid som enskild och odelad samling. Att museet ställdes under en självstän-
dig styrelse för att ”under all framtid och i alla väsentliga delar orubbad 
uti Sveriges huvudstad förvaras, vårdas och förevisas” var ett taktiskt snil-
ledrag i kampen med Statens historiska museum om det kulturhistoriska 
museireviret.45 Det är, som tidigare påpekats, inte troligt att Hazelius på 
allvar räknade med att staten skulle anta hans erbjudande. Ett statligt över-

43 NMA. Axel Keys arkiv. A. Hazelius, odaterad promemoria. Kursiv i original.

44 Dr. A. Hazelii överlåtelsebrev av den 18 april 1880… 

45 Ibid., s. 1.
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tagande skulle allvarligt kunna äventyra samlingarnas fortbestånd som en 
odelad helhet. Behovet av institutionell legitimitet å ena sidan och behovet 
av att värna museets frihet å den andra hade vid bildandet av en anstalt år 
1880 fått sin specifika organisatoriska lösning. Hotet om uppdelning eller 
upplösning av samlingarna hade undanröjts. 

Samfundet
I maj 1880 utgick genom flera tidningar en inbjudan till allmänheten att 
teckna sig som medlemmar i en nybildad förening, Samfundet för Nord-
iska museets främjande. I samband med uppropet publicerades Hazelius 
överlåtelsebrev och ett utdrag ur stadgarna för anstalten. Redaktionen av 
Aftonbladet skrev med anledning av den publicerade inbjudan att Hazelius 
hade fullbordat sin önskan att skänka Nordiska museet till svenska folket. 
”Han har såsom gåfva öfverlemnat frukten af flera års rastlösa, energiska 
och lyckosamma ansträngningar samt stora personliga uppoffringar, till 
fosterlandet, utan alla garantier, i förhoppningen att detta fosterlands sö-
ner och döttrar icke skulle lemna denna hans skapelse vind för våg.”46

Inbjudan var undertecknad av inte mindre än 112 män, många med 
prestigefulla titlar. Det var naturligtvis inte oväsentligt vilka de var som 
hade tecknat sig som inbjudare till Samfundet för Nordiska museets främ-
jande. Det gällde att de som undertecknade skrivelsen hade auktoritet och 
inflytande. En tid senare trädde Oscar II in som samfundets skyddsherre. 
”Betraktar man den samling av personer, som ställt sig i spetsen för det 
nybildade samfundet, kan man tryggt påstå att det lyckats Artur Hazelius 
att göra Nordiska museet till hela folkets angelägenhet. Och likväl förblev 
ledningen fast i en mans hand”, skrev Fredrik Böök med en ironisk biton i 
sin biografi.47 Hazelius hade lyckats vidmakthålla både idén om Nordiska 
museet som en allmän egendom och sin egen fullständiga kontroll över 
museet.

Sedan museiverksamhetens början hade allmänhetens bidrag spelat en 
avgörande roll. Bildandet av samfundet organiserade museets allmänin-
tresse, både konkret och bildligt. Genom att allmänheten kunde göras till 
medlemmar i en förening förtydligades museets plats i en civilsamhällelig 

46 ”Nordiska museet såsom en själfständig anstalt”, Aftonbladet 20/5 1880.

47 Böök (1923), s. 337.
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offentlighet. Hazelius utfästelser om att Nordiska museet var hela folkets 
egendom bekräftades. Samfundet innebar också en möjlighet till formali-
sering och överblick över bidragarorganisationen. 

Årsskriften
I föreningens namn började man utge en årsskrift, Samfundet för Nordiska 
museets främjande. Meddelanden. Första årgången publicerades 1881. Den 
kan läsas som resultatet av de stora ansträngningarna att värva ledamöter 
till den nya föreningen. År 1881 fanns det fyra typer av ledamöter: stiftande, 
som lämnade ett årligt bidrag om 5 kr eller vid ett och samma tillfälle 
mer än 100 kr; bidragande, som lämnade ett årligt belopp om 1 kr; ständig 
ledamot blev den som lämnade mer än 100 kr vid samma tillfälle eller i 20 
års tid erlagt 5 kr om året. Slutligen fanns hedersledamöter. Redan 1880 
hade man valt flera hedersledamöter och nya tillkom varje år. Den första 
årgången av årsskriften innehöll i stort sett bara namnlistor och statistik 
över medlemmarna i föreningen. Här fanns uppräkningar av hur heders-
ledamöter, ständiga medlemmar och stiftande ledamöter fördelade sig på 
olika länder (Finland, Danmark, Norge, Sverige) och hur stiftande och 
bidragande ledamöter fördelade sig på olika svenska landskap. Man kunde 
få veta att man i Stockholm värvat 60 ständiga, 1044 stiftande samt 854 
bidragande och att man i Småland lyckats värva sammanlagt 284 men i 
Halland endast elva. 48  

I årgång två av Samfundet för Nordiska museets främjande: Meddelan-
den (1882) kompletterades namnlistorna och statistiken men nya rubriker 
som ”Donationer till museet”. I denna årgång publicerades också för mu-
seet viktiga grunddokument, exempelvis ”Hazelii överlåtelsebrev 18 april 
1880”, ”Stadgar för Nordiska museet och dess styrelse” och ”K. Maj:ts re-
solution angående ny byggnad åt Nordiska Museet”. Besöksstatistik före-
kom i årgång ett, men i årgång två uppträdde för första gången en besöks-
statistik som omfattade också verksamhetsåren före 1880. Under rubriken 
”Räkenskaper” fanns en sammanställning av utgifter och inkomster under 
1880 och 1881 och en översikt över desamma från 1872 till 1881. Här 

48 Samfundet för Nordiska museets främjande: Meddelanden 1 (1881).
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fanns dessutom en redogörelse för den granskning som de av Vetenskapsa-
kademien utsedda revisorerna gjort.49 

I årgång sex tillkom rubriken ”Strödda meddelanden angående Nord-
iska museet”. Här redovisades uppgifter om museets personal, något om 
deras arbetsuppgifter, antalet inkomna och utgångna skrivelser, resor som 
styresmannen eller andra gjort, lotteridragningar, uppgifter om samlingar-
nas tillväxt genom gåvor och inköp, omdömen om Nordiska museet i ut-
ländsk press etcetera. Med detta upplägg tycks årsskriften för en period ha 
funnit sin form.50 År 1897 ändrades namnet till Meddelanden från Nordiska 
museet. I denna hade uppgifterna om föreningens medlemmar tagits bort.

Det var vanligt att tidskrifter som utgavs av föreningar innehöll med-
lemsförteckningar. Det var mindre vanligt att redovisningen var lika ingå-
ende som i Samfundet för Nordiska museets främjande: Meddelanden. Upp-
gifterna underströk att Nordiska museet var hela svenska folkets egendom 
och en allmän angelägenhet. Den som tog del av redovisningen för hur 
medlemmarna fördelade sig på olika landskap kunde knappast betvivla 
att museet hade stöd i hela landet. Att kungen ställt upp som föreningens 
skyddsherre och möjligheten att bli hedersledamot skapade intrycket av 
att sammanslutningen var aktningsvärd. Om ett medlemskap i föreningen 
uppfattades som statusfyllt kunde utsikten för enskilda att bli hedersleda-
möter stimulera den ekonomiska offerviljan. Penningbidrag byttes mot 
hedersbevis som motsvarade gåvans storlek. När det så småningom dök 
upp redogörelser över museets ekonomi och revisionsberättelser, uppgifter 
om personal och andra administrativa förhållanden förstärktes bilden av 
att museet inte var en enskild utan en allmän angelägenhet. Årsberättelsen 
tycktes ge full insyn i verksamheten för det år som årsskriften avsåg, men 
också retrospektivt. Möjliga granskare av museet var alla som tog del av 
dess årsskrift. På vilka grunder skulle man, givet dessa förhållanden, kun-
nat hävda att museet inte var en allmän angelägenhet? Var inte i själva ver-
ket Nordiska museet det mest allmänna och offentligt tillgängliga museet?  
Årsskriften demonstrerade, sammanfattningsvis, att museet var fristående 
och enskilt. Den visade att museet stod under ledning av en styrelse, hade 
ett stort antal ledamöter i ett samfund och kungen som skyddsherre. Inte 
minst manifesterade den att Nordiska museet var ett museum som tillhör-

49 Samfundet för Nordiska museets främjande: Meddelanden 2 (1882).

50 Samfundet för Nordiska museets främjande: Meddelanden 6 (1896).
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de det svenska folket, var öppet för allmänheten, besöktes av allmänheten, 
omfattades av allmänhetens välvilja och hade allmänna ändamål. 

Motiv i repris
En ny grund för Nordiska museet hade lagts genom den nya ägandefor-
men och bildandet av Samfundet för Nordiska museets främjande. Miss-
tankarna om att museet var en privatsamling allmänheten lurades att bidra 
till kunde tillbakavisas med större bestämdhet. Däremot kvarstod osäker-
heten om museets art av offentlighet.

Innan anstaltsbildningen var museets offentlighet kopplad framför allt 
till Hazelius idealitet och till påståendet att delar av samlingarna var statens 
egendom deponerad i museet. Juridiskt sett var Nordiska museet före 1880 
Hazelius privata egendom, en enskild inrättning. Trovärdigheten av mu-
seets offentlighet förutsatte publikens, riksdagens, Kungl. Maj:ts, mecena-
ternas och gåvogivarnas oreserverade tillit till Hazelius. Om en majoritet 
började betvivla museiinnehavarens idealitet skulle museets offentlighet 
gå förlorad. Överlåtelsen år 1880 tydliggjorde att Hazelius som privatper-
son inte gjorde några anspråk på att äga museet. Hans idealitet kunde inte 
längre betvivlas. I form av en anstalt för allmänna ändamål hade museet 
fått en organisation som allmänheten kunde känna igen. Museets status 
som allmän inrättning var inte längre lika hårt knuten till Hazelius person. 
Samtidigt kom någon skarp gräns mellan Hazelius som privatperson och 
Nordiska museet som anstalt inte att upprättas, trots återkommande försök 
från skattmästarens sida att helt skilja museiverksamheten från Hazelius 
privatekonomi.51 I stället fortsatte styresmannen att vara personligt ansva-
rig för museets skulder. År 1880 rörde det sig om drygt 64 000 kronor.52

Men bildandet av Samfundet för Nordiska museets främjande lämnade 
också ett bidrag till osäkerheten om museets offentlighet, trots att det syfta-
de till att demonstrera Nordiska museet som en civilsamhällelig och allmän 
angelägenhet. Det hade visserligen blivit möjligt för enskilda att associera 
sig med museet, men Samfundet hade inget med museets förvaltning eller 
ledning att skaffa. Styrelsen för Nordiska museet valde sig själv och var helt 

51 NMA. Nordiska museets ämbetsarkiv. Protokoll vid nämndens sammankomster 21/5 
1880. 

52 Ibid.
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fristående från samfundet. Föreningen ägde inte museet. Runt om i landet 
fanns det många fornminnesföreningar och museiföreningar som stod som 
ägare av samlingar och museer. Vad för slags variant av civilsamhälleligt 
ansvar som Samfundet för Nordiska museet representerade blev därför 
oklart. Då kungen ställde upp som samfundets skyddsherre kombinera-
des den fria och frivilliga associationsbildningen med officiell och nationell 
sanktion, en kombination som var karaktäristisk för omvandlingssamhället. 
Mellanformen var väl etablerad men i bildandet av Samfundet försköts dess 
innebörder. Även som mellanform var Samfundet mångtydigt.  

Hazelius och ledamöterna i museets styrelse upphörde inte att tillgripa 
det gamla påståendet om att staten ägde föremål som förvarades i samling-
arna. I januari 1881 fördes en diskussion i styrelsen gällande styresmannens 
lön. Överståthållaren Gustaf af Ugglas hade sagt sig vara villig att väcka 
en motion i riksdagens första kammare om beviljandet av ett statsanslag 
för denna. Styrelsen kom fram till att det vore bäst om en motion i samma 
ärende väcktes också i andra kammaren. Man vågade tro på framgång i 
denna eftersom ”en betydande del av samlingarna, ungefär 12. 000 före-
mål, äro statens i museet deponerade tillhörighet”. Nämnden beslutade att 
af Ugglas och den tilltänkte motionären i andra kammaren skulle delges en 
promemoria om museet.53 Enligt denna, som bifogades protokollet, hade 
Hazelius redan vid grundläggandet av museet haft för avsikt att det skulle 
bli allmän egendom. 1873 hade han tillkännagivit att gåvor till samlingarna 
var att betrakta som statens egendom. De vårdades av Hazelius men skulle 
i framtiden överlämnas till staten. Från och med hösten 1872 till och med 
år 1874 anskaffades, förvarades och vårdades dessa föremål av museets sty-
resman, utan minsta understöd av staten. Först 1875 hade museet fått sitt 
första statsanslag, meddelade promemorian.54 Förhållandet att de föremål 
som tillhörde staten enligt stadgarna inte fick skiljas från museets övriga 
samlingar omnämndes inte. I vilken ”framtid” som dessa skulle överlämnas 
till staten var också oklart eftersom de nyss antagna stadgarna föreskrev att 
Nordiska museet skulle ”under all framtid och i alla väsentliga delar orub-
bad uti Sveriges huvudstad förvaras, vårdas och förevisas.”55 

53 NMA. Nordiska museets ämbetsarkiv. Protokoll vid nämndens sammankomster 24/1 
1881. 

54 NMA. Nordiska museets ämbetsarkiv. Protokoll vid nämndens sammankomster 24/1 
1881. Bilaga.

55 Hazelius (1890). 
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När Hazelius i Nya Dagligt Allehanda utfäste sitt löfte om att erbjuda staten 
att ta över samlingarna, framhöll han att han för sitt arbete som förestånda-
re inte skulle begära någon lön. Nu var detta galanta erbjudande ett minne 
blott. I stället framhöll nämnden som argument för att statens skulle ge 
ett anslag till styresmannens lön att staten borde kompensera Hazelius för 
det ansvar han i början av 1870-talet hade tagit för de föremål staten utan 
kostnad hade ”deponerat” i Skandinavisk-etnografiska samlingen! Retori-
ken skulle visa sig framgångsrik. Riksdagen beslutade att tilldela Nordiska 
museet ett anslag för styresmannens lön om 4000 kronor årligen. 

Striden om tingen
När Hans Hildebrand fick kännedom om Hazelius avsikter att överlåta 
Nordiska museet till en anstalt skrev han ett brev till pastorsämbetet i 
Enåkers församling. I brevet uppmanade Hildebrand pastorsämbetet att 
inkomma med en förklaring till varför församlingen i strid med lagstift-
ningen hade skänkt en mässhake till Hazelius museum.56 Prosten Carl Ju-
lius Lénström svarade att kyrkostämman bedömt mässhakens antikvariska 
värde som mycket litet och att man av denna anledning inte hade brytt 
sig om att anmäla till riksantikvarien att mässhaken lämnats som gåva till 
Hazelius. Däremot hade man gjort två förbehåll. Det skulle stå staten fritt 
att överta både mässhaken och andra föremål som man skänkt. Om Skan-
dinavisk-etnografiska samlingen övergick i privata händer skulle Hazelius 
återbörda föremålen till församlingen.57 

Med ledning av Lénströms formuleringar upptäckte Hildebrand att det 
inte bara var en mässhake som skänkts till Nordiska museet. I ett nytt brev 
till prosten begärde Hildebrand att få en förteckning över alla de kyrkliga 
inventarier tillhörande Väster-Lövstads och Enåkers kyrkor som givits till 
Artur Hazelius. Hildebrand begärde också att en kopia av kyrkostämmans 

56 NMA. Artur Hazelius, Nordiska museets och Skansens tidiga arkiv. Brev från H. Hilde-
brand till Pastorsembetet i Enåker 16/1 1880 (avskrift). Alla handlingar i ärendet hittas 
bland H. Hildebrands övriga brev till A. Hazelius. I tidningarna publicerades regelbundet 
förvärvslistor. Det var genom dessa som Hildebrand fått kännedom om mässhaken. 

57 Brev från C. J. Lénström till H. Hildebrand 7/2 1880 (avskrift).
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protokoll skulle bifogas förteckningen.58 Lénström tillmötesgick Hilde-
brands krav, men den senare blev inte nöjd med de uppgifter som han fick 
sig tillsända.59 Hildebrand påpekade i ännu ett brev att Lénströms uppgiv-
na förbehåll inte stod med i protokollskopian och att det fortfarande sakna-
des uppgifter om vilka föremål som skänkts. Hildebrand visste exempelvis 
att man överlämnat en medeltida helgonbild. Han begärde ånyo att få en 
kopia av kyrkostämmans protokoll och en ny förteckning över de skänkta 
föremålen.60 Lénström svarade att pastorsämbetet skänkt tre ”gamla och 
söndriga helgonbilder” till ”etnografiska museum”, och fortsatte sedan: 

Då ingen antiqvarie begärt dessa saker och Dr Hazelius sjelf infun-
nit sig, att begära dem, då församlingen icke ansåg sig behöfva på-
truga detta skräp någon och då Etnografiska Museum ansågs blifva 
en Statens tillhörighet, skänktes dessa saker till Dr Hazelius.61

Till brevet bifogades en skrivelse från 1876. Det framgick av denna att Ha-
zelius förbundit sig att lämna tillbaka de gåvor han fått om Skandinavisk-
etnografiska samlingen övergick i annan ägo än statens. Lénström hade 
också utfärdat en fullmakt till Hildebrand. Fullmakten gav honom rätt att 
för Statens historiska museums räkning överta de tre helgonbilderna från 
Nordiska museet. 

Den 27 maj 1880 författade Hildebrand en skrivelse till Nordiska mu-
seets styrelse. Han bifogade fullmakten, protokollsutdragen och brevväx-
lingen med Lénström. Enligt Hildebrand var Hazelius skyldig att lämna 
ifrån sig de kyrkliga inventarier han fått som gåva av pastorsämbetet i Enå-
ker. Föremålen skulle i stället införlivas med Statens historiska museum. 
Om Hazelius inte lämnade ifrån sig föremålen, var det ett kontraktsbrott. 
Museet hade övergått i annan ägo, men inte i statens.62 Nordiska museets 

58 Brev från H. Hildebrand till Pastorsämbetet i Westerlöfstad och Enåker 26/2 1880 (av-
skrift).

59 Utdrag af protokoll vid kyrkostämma i Enåker 11/3 1877 (avskrift).

60 Brev från H. Hildebrand till C. J. Lénström 13/3 1880 (avskrift).

61 Brev från C. J. Lénström till H. Hildebrand 16/3 1889 (avskrift).

62 H. Hildebrand, ”Till Styrelsen för det Nordiska Museet i Stockholm”, 27/5 1880.
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nämnd beslutade att Hildebrand skriftligen skulle meddelas att den inte 
fann några skäl att tillmötesgå hans begäran.63 

Varför gjorde Hildebrand sådana ansträngningar att klargöra vilka 
kyrkliga inventarier som Enåkers pastorat hade skänkt till Hazelius och 
vilka villkor som pastorsämbetet fäst vid gåvorna? Han kan knappast ha 
varit omedveten om att det i Nordiska museets samlingar fanns betydligt 
fler och mera dyrbara kyrkliga föremål än de som pastorsämbetet i Enåker 
hade skänkt. Det förefaller inte troligt att Hildebrand var särskilt angelä-
gen om att få just dessa föremål införlivade med Statens historiska museum. 
Han drev inte frågan vidare när nämnden lämnat sitt av arrogans anstrukna 
svar, trots att lagen stod på hans sida. Det var sannolikt inte frågan om vem 
som var den rättmätige ägaren av dessa föremål som stod i centrum för 
Hildebrand, utan det av pastorsämbetet uppställda villkoret att föremålen 
skulle lämnas tillbaka till de berörda församlingarna om museet övergick i 
annan ägo än statens. Detta var ju precis vad som hade hänt. Museet hade 
överlåtits till en anstalt ställd under en styrelse. Museet var varken statens 
eller Hazelius. 

Hildebrands utspel kan också tolkas som ett försök att väcka misstro 
mot Hazelius insamlingsmetoder. Hazelius handlade lagstridigt (vilket Vit-
terhetsakademien också antytt i sitt utlåtande över Hazelius erbjudande 
om att låta staten överta samlingarna) och dessutom utnyttjade han en 
fiktion om att staten delvis stod som samlingarnas ägare och att gåvorna 
skulle överlämnas till staten, allt i avsikt att skaffa sig en strategisk fördel 
då han reste omkring för att samla till sitt museum. Hildebrand kan ha för-
sökt fästa uppmärksamheten på att denna i sig redan mångtydiga ordning 
hade ersatts av en om möjligt ännu mera oklar sådan. Genom anstalts-
bildningen hade museet otvivelaktigt blivit enskild egendom. Om staten 
ägde samlingar i denna så var det ytterst osäkert på vilket sätt staten kunde 
göra anspråk på dem − vilket ju också nämndens svar visade. Man hade 
inga avsikter att frånskilja de föremål som tillhörde staten från den övriga 
samlingen. Hildebrands list var stor, men som Mandelgren påpekade i sitt 
brev till Hyltén-Cavallius, Hazelius list var större. Anmärkningsvärt nog 
tycktes ingen notera att överlåtelsen till en anstalt av museets samlingar 
faktiskt bekräftade att Hazelius gjorde anspråk på att äga dessa. Hur kunde 

63 NMA. Nordiska museets ämbetsarkiv. Protokoll vid nämndens sammankomster 12/11 
1880.



Ansvaret för kulturarvet  Kapitel 8

���

Hazelius på eget bevåg, utan att höra Kungl. Maj:t, överlåta föremål som 
staten (enligt Nordiska museets styrelse) hade deponerat i museet, till en 
anstalt?

Förnyade förhoppningar
För riksantikvarien och Vitterhetsakademien markerade omvandlingen 
av museet till en anstalt ett nederlag. Vitterhetsakademiens skrivelse till 
Kungl. Maj:t 1879 uttryckte förhoppningar om att staten i framtiden 
skulle ordna huvudstadens kulturhistoriska museiväsende. När det statliga 
övertagandet av Nordiska museet inte blev av kom dessa förhoppningar 
på skam. Hans Hildebrand drömde om ett vetenskapligt, svenskt, statligt, 
kulturhistoriskt riksmuseum − ett ur dennes synvinkel legitimt kulturhis-
toriskt riksmuseum. Genom att först erbjuda staten sina samlingar till ett 
pris och med villkor som inte kunde antas och sedan överlåta samlingarna 
till en anstalt hade Hazelius lyckats försäkra sig om att en överlåtelse till 
staten var ett överspelat alternativ. Nordiska museet var inte något statligt 
museum. Det var inte heller, enligt Hildebrand, ett vetenskapligt museum. 
Det skulle fortsätta att ”införlifva föremål, som i denna icke äro annat än 
curiösa, i andra samlingar derimot skulle intaga fullt och berättigat rum”. 
Nordiska museet skulle fortsätta att representera ett ”bevarande af samla-
rens minne”, för att ånyo citera Hildebrands inlägg på Publicistklubbens 
möte i april 1879. Men helt gav Vitterhetsakademien och riksantikvarien 
inte upp. År 1886 gjorde Vitterhetsakademien ett förnyat försök att få sta-
ten att ta ett museipolitiskt ansvar. 

I en skrivelse till Kungl. Maj:t den 23 november 1886 framhöll Vit-
terhetsakademien att Nordiska museet ursprungligen varit en skandina-
visk-entografisk samling ämnad att belysa den svenska, norska och dans-
ka allmogekulturen.64 Med åren, och förtydligat i Hazelius skrivelse till 
Kungl. Maj:t hösten 1879, hade planen för museet ändrats. Om man bytte 
ut ”nordisk” mot ”svensk” blev det uppenbart att målen för Nordiska mu-
seet och Statens historiska museum var lika. Att en för staten fördyrande 
konkurrens mellan samlingarna uppstod var därmed oundvikligt. Redogö-
relser för Nordiska museets påtänkta byggnad i tidningarna åskådliggjorde 

64 Skrivelsen och Nordiska museets svar publicerades senare av A. Hazelius i Vitterhets-, 
historie och antikvitetsakademien emot Nordiska museet 1886 (1891).
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att stora utrymmen lämnats för sådana föremål som staten samlade. Något 
slut på den ”öppnade konkurrensen” 65 kunde Vitterhetsakademien därför 
inte se, såvida inte Kungl. Maj:t gjorde något åt saken: 

Då det Nordiska museet år ut och år in, på Eders Kungl. Maj:ts 
nådiga framställning till Riksdagen, erhåller ett statsanslag af ganska 
betydande belopp och således af statsmedel bidrag lemnas för en 
verksamhet, som är hinderlig för statssamlingarnas förkofran, anser 
sig Akademien skyldig att hemställa, huruvida icke, derest ett sådant 
statsanslag för det Nordiska Museet vidare äskas, dervid måtte fästas 
sådana villkor, som kunna finnas nödiga för iakttagandet af stats-
samlingarnas sannskyldiga intressen.66

Idén om ett kulturhistoriskt riksmuseum väcktes på nytt 1897. Oscar Mon-
telius pläderade då för bildandet av ett historiskt Nationalmuseum i Nordisk 
tidskrift 1897.67 Montelius förslag gick i korthet ut på att Nordiska museets 
byggnad, vilken nu hade börjat uppföras på Lejonslätten, skulle komplet-
teras med två flyglar. I denna byggnad, det nya nationalmuseet, skulle både 
Nordiska museet och Statens historiska museum (med Myntkabinettet) 
beredas utrymme. Om dessa båda museer förenades ”skulle Sverige få ett 
Nationalmuseum, hvartill väl maken nu och länge skulle förgäfves sökas”, 
skrev Montelius.68 

Hans Hildebrand skrev en replik till Montelius förslag i Ord och bild 
1898 och framhöll, glömsk av sina tidigare visioner för utvecklingen av 
Statens historiska museum, att det var oförståndigt att ”sammanslå diverse 
samlingar till en stor komplex på en plats”.69 Men Hildebrand var inte bara 
glömsk på denna punkt. Nu, 1898, ansåg han att en enskild samlings histo-
ria alltid måste respekteras och att den bildade ett minne i sig: 

Jag begär detta icke endast för Statens Historiska Museum, utan 
äfven för det vackra Nordiska Museet, hvilket är en så vacker insti-

65 ”Vitterhets-, historie och antikvitetsakademiens skrifvelse till Kungl. Maj:t angående vissa 
vilkor för framtida statsanslag för Nordiska museet. Afgifven den 23 november 1886”, i: 
Vitterhets-, historie och antikvitetsakademien emot Nordiska museet 1886, s. 7. 

66 Ibid. s. 8.

67 Oscar Montelius, ”Ett framtida svenskt nationalmuseum”, Nordisk tidskrift för vetenskap, 
konst och industri (1897), s. 533-543. 

68 Montelius (1897), s. 544.

69 Hans Hildebrand, ”En museifråga”, Ord och bild (1898), s. 125-31. Cit. s. 127.
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tution och så hedrande för den man, hvars energi skapat denna, att 
det synes mig nödigt, att detta kvarstår som ett minne af honom och 
hans intresse. Detsamma begär jag för Statens Historiska Museum 
med dess gamla förhistoria och dess storartade utveckling under de 
senaste sextio åren.70

Måhända var det inte så mycket Hazelius som Hans Hildebrand ville he-
dra, utan sin fader, Bror Emil Hildebrand, grundaren av Statens historiska 
museum − och sig själv som museets mångårige chef. 

Bestående oklarheter
Som jag tidigare påpekade bestod oklarheten om Nordiska museets art av of-
fentlighet även sedan samlingarna övergått till en anstalt 1880.71 Vitterhetsaka-
demien framhöll i sin ovan omnämnda skrivelse till Kungl. Maj:t år 1886 att 
Nordiska museet intog en besynnerlig och oklar ställning när det gällde ägande-
rättsförhållandena. I museet, som inte tillhörde staten, fanns flera föremål som 
sades vara statens egendom, men över denna sin egendom hade staten ingen 
rätt att disponera.72 Påståendet om museets oklara ställning tillbakavisades av 
nämnden vid Nordiska museet i ett remissvar. Nämnden framhöll att de före-
mål som staten deponerade i Nordiska museet fanns uppförda i förteckningar, 
som förvarades hos Vetenskapsakademien. Vetenskapsakademien hade tillstyrkt 
villkoret att föremålen inte fick skiljas från museet i andra fall än om det övergick 
i enskild ägo. De var dessutom försedda med ”Dr Hazelii skriftliga erkännande, 
att han såsom deposition för svenska statens räkning mottagit de i förteckning-

70 Ibid. s. 128.

71 Hamilton har dragit helt andra slutsatser. Enligt Hamilton avsåg Hazelius redan från be-
gynnelsen av sin museiverksamhet att ge museet en ”statlig/offentlig anknytning” och att 
ta över delar av Statens historiska museums offentliga uppdrag. När Vetenskapsakademien 
garanterade museets revision fick det ”status av åtminstone halv-officiell institution”, nå-
got som statsanslaget senare kom att bekräfta. Bildandet av en stiftelse gjorde, påpekar 
Hamilton, att Nordiska museet alltmer började likna en statsinstitution; Oscar II:s be-
skydd var inte oväsentligt i sammanhanget. Redan Hamiltons försök att beskriva Nordiska 
museets art av offentlighet är, menar jag, belysande för en karaktäristisk osäkerhet om 
densamma. Se Hamilton (2005). Cit. s. 140 och s. 141.

72 ”Vitterhets-, historie och antikvitetsakademiens skrifvelse till Kungl. Maj:t…”, s. 6.  
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arna angifvna föremålen”.73 Nämndens svar klargjorde knappast oklarheterna 
om statens inblandning i museet som ägare av föremål i samlingarna. Däremot 
kan det sägas ha klargjort att statens legala anspråk på föremål i samlingarna var 
en fiktion, liksom det var en fiktion, strategiskt utlagd av Hazelius, att saker som 
skänktes till samlingarna ägdes av staten. Oscar Montelius hävdade i sin artikel i 
Nordisk tidskrift 1897 att Nordiska museet intog en särpräglad ställning. ”Det är 
en offentlig samling, tillhörande svenska folket, men icke svenska staten.”74 

Avslutning
Att arten av Nordiska museets offentlighet var egenartad stod klart för sam-
tiden. Med mångtydiga utsagor om vilka grunder som museet såsom all-
män egendom med allmänna syften stod på manövrerade Hazelius och hans 
bundsförvanter skickligt mellan kraven på officiell legitimitet och strävandet 
efter museets oberoende och fortbestånd som ett museum ”för sig”. Press-
sen förtydligade sin egen offentlighet genom att ta upp frågan om museets 
offentlighet till behandling i det uttalade syftet att ge allmänheten utrymme 
att uttrycka sina åsikter. Med inrättandet av en stiftelse 1880 löstes två sam-
manhängande problem; osäkerheten om ägandeförhållandena och hoten om 
samlingarnas uppsplittring. Ur riksantikvarien Hans Hildebrands synvinkel 
hade man därmed lyckats ge beständighet åt en ur museiideologisk och mu-
seipolitisk synvinkel orättmätig kombination av förespeglad men egentligen 
falsk offentlighet och otidsenligt heterogena och oordnade samlingar. Riks-
antikvariens och Vitterhetsakademiens förhoppningar om att samlingsväsen-
dets skenande häst − Hazelius − skulle kunna tyglas grusades när riksdagen 
beslutade att inte acceptera Hazelius erbjudande om ett statligt övertagande 
av museet. Några gränsdragningar mellan Statens historiska museum och 
Nordiska museet hade Hazelius förmodligen inte tänkt acceptera. Erbjudan-
det till staten hade formen av ett erbjudande som inte kunde mottas. 

Vilket var Skandinavisk-entografiska samlingens ursprungliga syfte? 
Kritikerna tycktes överens om att samlingarnas historia borde vara bestäm-
mande för deras framtid. Det ”ursprungliga syftet” för Nordiska museet 

73 ”Nordiska museets utlåtande till Kungl. Maj:t såsom svar å Vitterhets-, historie- och anti-
kvitetsakademiens skrivelse. Afgifvet den 4 januari 1887,” i: Vitterhets-, historie och antikvi-
tetsakademien emot Nordiska museet 1886, s. 11.

74 Montelius (1897), s. 536.
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blev museipolitiskt brännbart. Mera i skymundan för pressoffentlighetens 
ljus gjorde Hans Hildebrand gällande att den långa tillkomsthistorien för 
Statens historiska museum visade att museet var den giltige innehavaren av 
omfångsrika kulturhistoriska samlingar. Statens historiska museum kunde 
göra anspråk på att vara ett legitimt, statligt och av statliga tjänstemän vårdat 
kulturhistoriskt riksmuseum. Det kunde inte Nordiska museet − om Hilde-
brand fick bestämma. 

I nästkommande kapitel skall jag visa hur en gräns mellan de båda muse-
erna faktiskt blev satt. Jag skall också visa hur man strävade efter att renodla 
Nordiska museet som svenskt kulturhistoriskt museum för tiden efter 1500 
och ordna de stora samlingarna efter då gällande vetenskapliga principer. 
Allt detta ägde rum sedan Hazelius lämnat jordelivet i maj 1901. 
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Arvtagarna och det nya museet

890

På morgonen den 27 maj 1901 dog Artur Hazelius. Döden kom hastigt och 
utan förvarning. Han rycktes bort mitt i sin gärning, i stort som smått. Den 
viktiga och arbetspåliggande vårfesten stod för dörren och nyss hade det 
område som kallades Övre Tivoli införlivats med Skansen. På Lejonslätten 
var byggnadsarbetet i full gång. Artur Hazelius död innebar en chockartad 
scenförändring för museets många anställda, för dess styrelse och för hans 
son, Gunnar Hazelius. Artur Hazelius hade samlat alla trådar i sin hand. 
Under nästan 30 år hade han dirigerat museiverksamheten med enväldig 
vilja, envishet och kraft. Enligt stadgarna skulle styresmannen vara under-
ställd Nordiska museets styrelse. I praktiken hade det varit tvärtom. Styrel-
sen hade i många avseenden haft funktionen av ett passande garnityr. I dess 
namn och med dess goda minne hade Artur Hazelius styrt och ställt som 
det passade honom. Nu stod styrelsen med ansvaret för museets framtid.

Dagen efter Artur Hazelius död samlades styrelsen i sin lokal i Vakt-
stugan på Skansen för att överlägga om hur museiverksamheten under den 
närmaste framtiden skulle organiseras. Där fanns styrelsens ordförande 
Axel Key1, skattmästaren Victor Almquist och ledamöterna Carl Curman, 
I. G. Clason (museibyggnadens arkitekt) och Claes G. Norström (bygg-
nadskontrollant). Där fanns också Gunnar Hazelius. Ansvaret för den dag-

1 Axel Key dog samma år. Key var en av Hazelius viktigaste bundsförvanter och hade varit 
medlem av styrelsen sedan 1880.
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liga museiverksamheten fördelades vid mötet provisoriskt mellan Gunnar 
Hazelius och museets manliga amanuenser (de kvinnliga var i majoritet) 
Per Gustaf Vistrand och Edvard Hammarstedt. Styrelsen beslutade också 
att lämna uppdraget att presentera en plan för samlingarnas exponering i 
den nya byggnaden åt en särskild kommitté.2 

Att Gunnar Hazelius var närvarande vid mötet var inte bara motiverat 
av faderns hastiga bortgång. Han var där för att tala om att han var redo att 
axla uppdraget som museets nye styresman. I slutet av 1890-talet hade Ar-
tur Hazelius berättat för Gunnar Hazelius att han hoppades att sonen ville 
överta styresmannaskapet för Nordiska museet den dag fadern dog eller av 
åldersskäl var tvungen att dra sig tillbaka. Gunnar Hazelius godtog faderns 
önskemål.3  Levnadsskildrare har betonat att övertagandet av chefskapet 
för Skansen och Nordiska museet inte hörde till Gunnar Hazelius fram-
tidsdrömmar och att det var av plikt han gick faderns önskemål till mötes. 
Man bör dock betänka att de hade vetskap om den tragiska utgången.4 
Gunnar Hazelius dog i blödande magsår den 26 februari 1905. Det tycktes 
då som att Artur Hazelius önskan hade kostat hans enda barn livet. 

Artur Hazelius förhoppningar om att sonen skulle bli Nordiska mu-
seets nye chef framgår av de föreskrifter, daterade till 1896 och 1901, han 
lämnade efter sig och som togs till protokollet när styrelsen möttes den 28 
maj. Hazelius hade skrivit:

Styresmannabefattningen vid Nordiska museet eller chefskapet öf-
ver hela institutionen lämnas till vidare obesatt, d.v.s. till dess man 
funnit en man – oegennyttig, kraftig, varmt intresserad och kun-
skapsrik – som kan anses lämplig att leda alla den stora anstaltens 
afdelningar. Under närvarande förhållanden finner jag knapt någon 
mera lämplig att öfvertaga chefskapet än min son Gunnar Hazelius, 
redan nu – till dess han slutat sina studier i Uppsala – såsom rådgif-
vande, sedan möjligen såsom verklig chef. Han torde vara den, som 
bäst känner museets stiftares planer och som skulle kunna upprätt-
hålla museets traditioner.5

2 NMA. Nordiska museets ämbetsarkiv. Nämndens protokoll 28/5 och 29/5 1901.

3 NMA. Gunnar Hazelius arkiv. Självbiografiska anteckningar av G. Hazelius. 

4 Se t.ex. Verner Söderberg, ”Gunnar Hazelius”, Gunnar Hazelius, Om handtverksämbetena 
under medeltiden (1906), s. III-XXV. 

5 NMA. Nordiska museets ämbetsarkiv. Nämndens protokoll 28/5 och 29/5 1901.
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Att Artur Hazelius menade att den då ännu studerande sonen Gunnar 
skulle efterträda honom som chef är talande. Det vittnar om att han be-
traktade museet som sitt eget personliga verk, ett verk som han i dynas-
tisk succession rätteligen kunde lämna i arv till den son som han utsett 
till sin efterträdare, trots museets framhållna status som allmän inrättning 
tillhörig svenska folket. Gunnar Hazelius kvalifikation för rollen var inte 
någon yrkesmässig kompetens utan hans förtrogenhet med faderns vilja 
och museets traditioner. Efter sin död skulle Artur Hazelius vilja och anda 
kvarstanna som museets lednings- och legitimitetsprinciper. Sonen skulle i 
kraft av faderns vilja vara den legitime uttolkaren och förvaltaren av dessa.  

Gunnar Hazelius hävdade att det var faderns entydiga önskan att han 
skulle bli styresman för Nordiska museet.6 Föreskrifterna lämnade emel-
lertid utrymme för styrelsens avvaktande hållning. Artur Hazelius hade 
inte med bestämdhet sagt att Gunnar Hazelius skulle efterträda honom, 
utan att sonen möjligen kunde bli museets chef när han hade avslutat sina 
studier. Dessutom hade Artur Hazelius förelagt att styresmannaposten tills 
vidare skulle lämnas vakant. Detta blev också styrelsen beslut.7 Gunnar Ha-
zelius valdes inte till ny styresman, varken då eller senare, men han blev 
föreståndare för Skansen, sekreterare i styrelsen och så småningom invald 
i densamma. Gunnar Hazelius uppfattade styrelsens beslut om att avvakta 
med tillsättningen av en styresman som ett ställningstagande i styresman-
nafrågans långsiktiga lösning: Museets styrelse avsåg inte att följa föreskrif-
terna och välja Gunnar Hazelius till faderns efterträdare.8 Om Gunnar Ha-
zelius hade rätt är osäkert. År 1905 valdes Bernhard Salin till ny styresman, 
men det var först efter det − som jag nedan skall visa − att Gunnar Hazelius 
frivilligt lämnat sitt föreståndarskap för Skansen.

I en skrivelse gällande styresmannens befogenheter och instruktion 
skrev Gunnar Hazelius följande:

Nordiska museet är helt och hållet ett verk av en mans skapande 
fantasi och väckande, värmande intresse. Så länge Artur Hazelius 
levde, bars den institution som hans okuvliga energi danat, upp av 
hans stora, allmänt erkända auktoritet. Alla visste hurusom han satt 
in hela sin tillvaro på detta sitt verk, huru han ägnat sig helt med 

6 NMA. Gunnar Hazelius arkiv. Självbiografiska anteckningar av G. Hazelius.

7 NMA. Nordiska museets ämbetsarkiv. Nämndens protokoll 28/5 och 29/5 1901.

8 NMA. Gunnar Hazelius arkiv. Självbiografiska anteckningar av G. Hazelius.
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tid, krafter, förmögenhet och alla sina tankar åt utvecklingen av 
detta museum, om vars framtid han trodde så högt och hoppades 
så mycket.
     När så Artur Hazelius plötsligt föll ifrån midt i sitt mest sjudan-
de arbete, var det klart nog att museet skulle gå en stormig tid till 
mötes, att många nya anspråk skulle göras gällande och att sakliga 
och personliga intressen skulle inom och omkring museet mötas i 
strid, kanske desto häftigare just därför att de ej förut haft tillfälle att 
pröva varandras styrka.9

Gunnar Hazelius skrev dessa rader på senhösten 1904. Han betraktade 
händelserna i efterklokhetens ljus, men redan vid tiden för faderns död 
hyste Gunnar Hazelius tvivel om utgången av förlusten för Nordiska mu-
seet. Han var inte bara förtrogen med Artur Hazelius visioner. Han visste 
också att Nordiska museet var en omstridd museiskapelse.10 

Att en orostid för Nordiska museet inträffade efter Artur Hazelius död 
är välkänt. I sekundärlitteraturen har temat behandlats flera gånger.11 En 
avgörande roll för intensiteten i de konflikter som bröt ut spelade den yng-
re generation av professionellt medvetna museimän, som nu steg in på are-
nan. Artur Hazelius museiskapelser hade under årens lopp varit utsatta för 
misstänksam kritik och förhållandet till Vitterhetsakademien och riksan-
tikvarien hade stundom varit ömsesidigt antagonistiskt. Det var dock inte 
i första hand de gamla striderna som satte sin prägel på händelseutveck-
lingen, utan de nya. Till gruppen av yngre museimän hörde Gustaf Up-
mark d.y., Rudolf Cederström, Sune Ambrosiani, Johnny Roosval, Sigurd 
Curman, Ture J:son Arne, Axel Romdahl, Axel Nilsson, Gustaf Hallström, 
Edvard Hammarstedt, Nils Lithberg och Fredrik Martin. De bildade en 
kamratkrets som kallades ”Fackföreningen”.12 

9 NMA. Gunnar Hazelius arkiv. ”Nordiska museet och dess framtid”. Skrivelsen rör utar-
betandet av en instruktion för styresmannen. Jfr Nordiska museets ämbetsarkiv. Nämn-
dens protokoll 22/11 1904.

10 NMA. Edvard Hammarstedts arkiv. Brev från G. Hazelius till E. Hammarstedt 24/1 
1902. 

11 Lindberg, (1957); Hans Medelius, ”Installationen”, Nordiska museet under 125 år, ed. Hans 
Medelius et al. (1998). Medelius bygger i huvudsak på Lindberg. Det senaste bidraget är 
Hamilton (2005). 

12 Torsten Lenk, ”Rudolf Cederström in memorian”, Livrustkammaren 3, no. 7-8 (1944). Se 
s. 100f.
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Den nya generationens museimän uppfattade de museipolitiska dragkam-
per vilka tog plats i det oförutsedda spelrum som uppstod med Artur Ha-
zelius plötsliga död som dragkamper om Nordiska museets modernisering. 
För dem var det museets framtid som modernt museum som stod på spel − 
och det vill inte säga lite. Bara det moderna museet var ett legitimt muse-
um, enligt deras mening. Endast det legitima museet kunde bekräfta deras 
professionella status som museimän. Det scenario de unga museimännen 
fruktade mest var att museiverksamheten skulle fortsätta i gamla hjulspår. 
För dem framstod Artur Hazelius som en portalfigur för otidsenliga mu-
seiideal. Enligt deras synsätt skulle ett fasthållande vid dessa ideal förvand-
la Nordiska museet till ett minnesmonument, både över grundläggaren 
och över en museikultur som tiden hade sprungit förbi. Medlemmarna i 
”Fackföreningen” var generationskamrater med Gunnar Hazelius, men 
deras förståelse för hans ståndpunkter var liten. Inte ens Gunnar Hazelius 
tragiska död mildrade deras kritik. Strax efter Gunnar Hazelius död skrev 
Sune Ambrosiani, som var amanuens vid Nordiska museet, till Rudolf Ce-
derström, Livrustkammarens föreståndare, följande:

Nu har vi det som i ett litet helvete här och och allting har också 
kört ihop! Allting klarar sig väl förresten, bara inte den plikttrogne 
Bernhard [Salin] går och öfver anstränger sig här. Det är, om det ej 
i grund och botten vore så tragiskt, nästan komiskt, att Bernhard 
och hans meningsfränder nu framställas som missdådare för att ej 
använda något värre ord, därför att de ej förutsågo katastrofen med 
G. H. och blindt rättade sig efter hans ”mogna” omdömesförmåga 
i museumsfrågor.13

Det här kapitlet handlar om de museiideologiska konflikter som med 
kraft framträdde efter Artur Hazelius död. Hörde interiörer och exteri-
örer hemma på ett modernt museum? Vilka var kriterierna på autenticitet 
och äkthet? Enligt vilka principer skulle Nordiska museets stora samlingar 
sorteras, ordnas och ställas ut? Vad var meningen med det ”nya” Nordiska 
museet? Vad ingick i en museimans arbetsuppgifter och vilka kompetens-
krav skulle man ställa? Skulle Skansen och Nordiska museet fylla samma 
eller skilda uppgifter? Var de i grunden helt olika slags inrättningar? Hur 

13 RA. Rudolf Cederströms arkiv. Brev från S. Ambrosiani till R. Cederström 2/3 1905. 



Kapitel 9 Ansvaret för kulturarvet

���

skulle museets vetenskapliga syften förhålla sig till dess allmänna? Var 
Nordiska museet ett nordiskt eller ett svenskt museum? 

Professionens ideal
En belysning av de meningsskiljaktigheter som uppstod kring Nordiska 
museet och Skansen efter Artur Hazelius död kräver en utblick över några 
av de viktiga gränsdragningar mot det äldre musei- och samlarväsende som 
framväxten av en yrkesmedveten grupp av akademiskt utbildade museimän 
medförde. En begynnande professionalisering av museiväsendet gav sig 
till känna under 1800-talets sista decennier. Kring 1900 var professionens 
strävanden efter modernisering och kontroll över museiväsendet framträ-
dande. I Storbritannien bildades Museums Association 1889, i Tyskland 
Verband der Museumsdirektoren 1897. I USA grundades American As-
sociation of Museums 1906. Samma år tillkom Svenska museimannafören-
ingen. Tidskrifterna Museums Association Journal och Museumskunde började 
ges ut 1901 respektive 1905.14 Innan jag återknyter till konflikterna kring 
Nordiska museet och Skansen efter 1901 måste något ytterligare sägas om 
professionaliseringens museiideologiska och museipolitiska konsekvenser. 

I tal och i handling strävade de yrkesmedvetna museimännen efter att 
upprätta det tidsenliga − det moderna − museets gränser mot det förle-
gade − det omoderna − museet. Det var genom detta gränsdragningsar-
bete som föreställningen om en brytpunkt i museernas historia uppstod 
och innebörden av det moderna museet gjordes tydligt. Arkeologen och 
museimannen David Murray har lämnat en för sin tid belysande bild av 
detta föreställda skifte i boken Museums: Their History and Use, som utkom 
1904. Murray gjorde en åtskillnad mellan museum ”i vanlig bemärkelse” 
och ”det moderna museet”.

In a general sense a museum is a popular educator. It provides re-
creation and instruction for all classes and for all ages. Its doors 

14 Professionaliseringen av det kulturhistoriska museiväsendet och bildandet av Svenska mu-
seimannaföreningen har kortfattat berörts av Arcadius (1997), s. 121-127. Någon studie 
av museiprofessionens framväxt i Sverige finns ännu inte. För en introduktion till profes-
sionaliseringsteori, se Michael Burrage & Rolf Torstendahl (ed.), Professions in Theory and 
History: Rethinking the Study of the Professions (1990); Staffan Selander (ed.), Kampen om 
yrkesutövning, status och kunskap: professionaliseringens sociala grund (1989).
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are open to all alike, and each visitor gets profit or pleasure by vie-
wing its objects just as he does from a visit to a picture gallery. The 
modern museum has, however, more definite aims. A museum has 
now become a recognised and necessary instrument of research; it 
plays an important part in university and technical instruction, and 
it should be adopted as an aid in elementary and secondary educa-
tion.15 

Murrays bild av det moderna museet illustrerar hur professionens självför-
ståelse hade etablerats kring sekelskiftet 1900. En rad olika museiformer, 
utställningssätt, samlingstyper och museiideologier började framställas 
som otidsenliga och främmande för det moderna museets idé. Gränserna 
mot dessa museikulturens avarter fastställdes och bevakades av inflytelse-
rika museiideologiska aktörer. Bland de kvarstående legitima museerna 
började man urskilja och bestämma huvudtyper, avgränsa dem mot var-
andra samt identifiera och avvisa hybrider mellan moderna och omoderna 
museiformer. 

I professionens diskurs blev kuriosakabinett ett pejorativt uttryck. Det 
användes nedsättande i den äldre betydelsen: en samling av kuriösa ting. 
Museiprofessionen ägnade sig inte åt kuriositeter. Det var privatsamlarnas 
domän, inte museernas. Kuriosakabinett användes också som en nedsät-
tande beskrivning av alla slags heterogena samlingar vilka förvarades el-
ler ställdes ut på ett sätt som inte kunde anses motsvara en vetenskaplig 
systematik, vetenskapliga ämnen eller specialområden, eller helt enkelt om 
samlingar som förvarades i så små utrymmen att föremålen kunde anses 
hopade. Kuriosakabinett associerades med oordning och en, som man an-
såg, ovetenskaplig och naiv fascination för ”märkvärdigheter”. Ledorden 
för den framväxande professionen var föremål, ordning och vetenskap. Yr-
keskompetensens kärnpunkt var föremålskunskapen och den systematiska 
ordningen av föremål inom ämnes- och specialområden. Museimännen 
ägnade sig i första hand åt vetenskaplig forskning om föremålen. 

De självmedvetna museimännen förstod som sin uppgift att renodla 
och förädla museerna. De ville skapa museiinstitutioner som stod i paritet 
med andra forskningsinstitutioner och bildningsinrättningar. I Museum of 
the Future (1891) skrev George Brown Goode, inflytelserik museiideolog 
och chef för Smithsonian Institution, följande:

15 David Murray, Museums: Their History and Use, vol. I (1904), s. 259f.
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The museum of the past must be set side, reconstructed, transformed 
from a cementary of bric-a-brac into a nursery of living thoughts. 
The museum of the future must stand side by side with the library 
and the laboratory, as part of teaching equipment of the college and 
the university, and in the great cities co-operate with the library 
as one of the principal agencies for the enlightment of the people.16 

Museum och interiör
År 1897 publicerade Sophus Müller, chef för Nationalmuseum i Köpen-
hamn, en artikel i Tilskueren under rubriken ”Museum og Interiør”.17 Ar-
tikeln är närmast ett mönsterexempel på hur de gränser som drogs upp 
kring det moderna museiväsendet medförde att vissa museiformer och ut-
ställningsgenrer stängdes ute och förvisades till andra sociala och kulturella 
arenor. Artikeln bör tolkas som ett museiideologiskt och museipolitiskt in-
lägg som syftade till att frånkänna vissa museer museistatus och att reser-
vera den för andra. Framför allt ville Müller städa bort alla hybridformer. 
Ett museum fick inte visa flera ansikten samtidigt. 
Müller började sin artikel med att formulera en definition för arkeologiska, 
historiska och etnografiska museer. Ett museum var

[E]n Samling af arkäologiske, historiske og etnografiske Genstan-
der, der kunne tjene til Fremme af videnskabelig Kundskab og Al-
menoplysning. Genstanderne samles for at bevares, og for at de skal 
danne en omfattende Helhed, hvis enkelte Dele er ligelig udviklede. 
De orndnes videnskabelig og bearbejdes. De udstilles for at beskues, 
studeres og forstaas.18  

Av denna definition följde, menade Müller, att friluftsmuseet och interi-
ören inte kunde räknas till kategorin museum. Müller ville ge intrycket att 
utgångspunkten för denna exkludering låg i själva definitionen. I själva ver-
ket var definitionen ett resultat av vad han på förhand avsåg att den borde 
inringa respektive avskilja. Enligt Müller rymdes friluftsmuseet inte inom 

16 George Brown Goode, The Museum of the Future (1891), s. 427. 

17 Sophus Müller, ”Museum og Interiør”, Tilskueren (1897), s. 683-700.

18 Ibid., s. 684.
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museidefinitionen, eftersom dess föremål var knutna till en given plats och 
därmed inte kunde betraktas som museala. De arkeologiska, historiska och 
etnografiska museerna samlade däremot på flyttbara föremål. 

Som titeln på artikeln antyder var nog Müllers egentliga ärende att av-
skilja interiör från museum. Ett skäl som Müller framhöll rörde föremålens 
äkthet. I en interiör spelade föremålens autenticitet en underordnad roll, 
menade han. I interiören kunde man använda kopior och mer eller mindre 
fantasifullt återskapade föremål utan att interiörens betydelse gick förlo-
rad. Följden blev nyskapelser och efterbildningar som gjorde anspråk på 
äkthet. Men i själva verket var interiören en förfalskning, förklarade Mül-
ler. Publiken kunde inte skilja mellan gammalt och nytt. Ett museum dä-
remot samlade äkta och autentiska ting, inte kopior. I interiören saknades 
dessutom en grundläggande idé om bevarande. Detta visade sig, påpekade 
Müller, i själva utställningsformen. Vid ett museum bevarade man äkta fö-
remål genom att förvara dem skyddade i glasskåp och montrar. Interiören 
kunde alltså inte uppfylla två centrala kriterier i den museidefinition som 
Müller ställt upp; att ett museum samlade autentiska föremål och med syfte 
att bevara dessa. 

Interiören uppfyllde inte heller kriteriet att ett museum skulle tjäna 
vetenskapen och upplysa allmänheten. Denna brist berodde inte på inte-
riören som sådan, utan på det utrymme som den tog i anspråk, framhöll 
Müller. Om en samling innehöll tjugo mangelbräden kunde man knappast 
skapa en interiör för varje enskilt mangelbräde. Genom interiörer kunde 
man inte heller åskådliggöra långa tidsskeden. Museets vetenskapliga och 
bildande uppgift var att ge kunskaper om allmänna förhållanden, inte om 
enskildheter, men det var just enskilda föremål som interiören prioriterade 
före den nödvändiga kronologiska ordningen.

Interiörens (och den besläktade exteriörens) bärande idé var att ting-
ens sammanhang skulle rekonstrueras. Dockor och statister arrangerades 
i stora tablåer i syfte att ge ett anslående intryck. Utställningssättet gick 
tillbaka på de stora industri- och konstutställningarna. På dessa kunde 
man, menade Müller, iaktta en rad avskräckande exempel. Det hände att 
hela kvarter rekonstruerades och, vad värre var, det hände att man ska-
pade hela antropologiska områden. Såväl i sina ytterligheter som i sina 
mera moderata former syftade dessa rekonstruktioner till att ge intryck 
av verklighet. Men, betonade Müller, denna metod hörde inte hemma på 
museer. Om man prövade interiören och exteriören som utställningsform 
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på andra områden än de gängse, skulle deras begränsningar bli uppenbara. 
Man kunde möjligen åskådliggöra livet i en bondstuga i en interiör, men 
knappast bronsåldern. 

Interiören, sammanfattade Müller, hörde inte hemma på arkeologiska, 
historiska och etnografiska museer. Den tillhörde konstens värld, inte ve-
tenskapens. Interiören slog an stämningar och känslor; ett museum vände 
sig till tanken. Interiören var besläktad med teaterkonsten, bildkonsten och 
diktningen. Den var helt enkelt en egen konstart och borde skaffa sig ett 
eget namn. Interiören borde inte kallas museum. Det fanns däremot inget 
som hindrade att man skapade arkeologiska panoptikon och historisk-et-
nografiska panoramor. I egenskap av konstanstalter skulle dessa emellertid 
avstå alla äkta föremål till museerna och uteslutande använda sig av kopior. 
”Det är denne blanding af Videnskab og Kunst, af Museum og Panoptikon, 
som giver de nye Institutioner, hvor de er fremkomne, et saa ensartat og 
broget Preg”, skrev Müller.19 Museum och interiör lät sig helt enkelt inte 
förenas inom en och samma institution. De byggde på motstridiga prin-
ciper.

Den indignation Müller gav uttryck för när han berörde interiörens 
släktskap med industriutställningarnas, som han ansåg, frånstötande ut-
svävningar i illusionsskapande rekonstruktioner, är belysande. Det var in-
teriörens plats i en urban åskådnings- och nöjeskultur som först och främst 
diskvalificerade den som gestaltningsform och gjorde den ovärdig ett mu-
seum. Museer var seriöst syftande vetenskapliga institutioner som delgav 
välgrundade upplysningar om utvecklingshistorien. Ett museum var ingen 
nöjesinrättning.

Müller framhöll att endast tre former av ordningar kunde anses ve-
tenskapliga. Föremålen kunde ordnas efter tillverkningsmaterial eller efter 
geografiska och kronologiska principer. En kategori av ordningar som inte 
var vetenskapliga, men som i likhet med interiören utgick från estetiska 
överväganden, var sådana där föremålen grupperades i symmetriska möns-
ter som till exempel en sol eller en stjärna. Dessutom fanns det en favori-
serad ordning som utgick från den brokiga omväxlingen, den bisarra grup-
peringen och det överraskande virrvarret. Inga av dessa utställningssätt var 
vetenskapliga, poängterade Müller. De hörde inte hemma på ett museum. 

19 Ibid., s. 698.
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Ett museum kunde inte heller vara för litet för att gälla som museum. Ett 
museum krävde samlingar av en viss storlek. 

Enligt Müller samlade alltså ett museum på ting som var äkta och som 
kunde lösgöras från en plats. I museet ordnades föremålen efter vetenskap-
liga principer. Ett museum syftade till att bevara föremål, tjäna vetenska-
pen och bidra till allmänhetens upplysning. Museimannens uppgift skulle 
inte förväxlas med konstnärens. Museimannen skulle bearbeta föremålen 
på ett vetenskapligt sätt. Han skulle studera tingen, vara orienterad i de se-
naste forskningsrönen, publicera sig, föra sitt ämne framåt och se till att de 
vetenskapliga resultaten påverkade ordningen i museet. Föremålen skulle 
ställas ut på ett överskådligt och lättbegripligt sätt. För att publiken skulle 
kunna tillägna sig den kunskap som de utställda tingen representerade 
krävdes etiketter och tryckta vägledningar. Museimannen skulle förevisa 
museet för allmänheten och gärna delge den de vetenskapliga resultat som 
styrt tingens ordning i utställningarna.

En passande byggnad 
för ett museum

Avgränsningen av det moderna museiväsendet från dess omoderna före-
gångare kom att rikta de yrkesmedvetna museimännens uppmärksamhet 
mot museibyggnaderna. Hur museibyggnader skulle utformas var ett ämne 
som ofta behandlades i tidskrifter som Museumskunde och Museums As-
sociation Journal. Diskussionerna dominerades av teman som planlösning, 
rumsstorlek, utsmyckning, belysning, brandsäkerhet och ventilation. De-
taljkunskaper inom dessa områden räknades till museimännens yrkeskom-
petens. Kritiken mot befintliga museibyggnader, kraven på ändamålsenliga 
utställningssalar, magasinsutrymmen, konserveringsrum, föreläsningssalar 
etcetera är en viktig aspekt av professionaliseringen av museiväsendet. Som 
Jenny Beckman påpekar i avhandlingen Naturens palats: Nybyggnad, veten-
skap och utställning vid Naturhistoriska riksmuseet 1866-1925 spelade ut-
formningen av museibyggnader kring sekelskiftet 1900 en avgörande roll 
för museernas identitetsskapande. Debatter om geografisk placering, plan-
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lösningar och rumsorganisering speglade konflikterande uppfattningar om 
museernas institutionella identitet.20 

”What museum has not suffered from the eminent architect? Who 
among us has not cast stone at him?” frågade Francis Arthur Bather reto-
riskt i en bokanmälan i The Museums Association Journal. Den anmälda bo-
ken handlade bland annat om amerikansk museiarkitektur.21 Arkitekterna, 
menade Bather, tenderade att låta monumentala fasader och elaborerade 
program för ornamental utsmyckning bestämma museibyggnadernas inre 
utformning. Arkitekterna hade felaktiga föreställningar, eller inga alls, om 
vad för slags byggnad ett museum var och vilken funktion det skulle fylla.22 
En liknande kritik formulerades av J. J. A. Worsaae i artikeln ”Om ord-
ningen af arkæologisk-historisk Museer i og undenfor Norden” i Nordisk 
Tidskrift 1884.23 Worsaae framhöll att de flesta museibyggnader runt om i 
Europa som rymde etnografiska, arkeologiska, historiska och kulturhisto-
riska samlingar präglades av att de estetiska aspekterna överordnats de krav 
som samlingarna och utställningarna ställde. De kulturhistoriska museerna 
fick ofta ett utseende som liknade konstmuseernas. Föremålen ställdes ut i 
stora och rikt dekorerade salar, trots att dessa inte alls var avpassade för kul-
turhistoriska samlingar. En anledning var utställningsarkitekturens starka 
ställning. En annan att arkitekterna gavs fria händer, förklarade Worsaae. 
Det vore, menade han, mycket bättre om arkitekten fick i uppdrag att ut-
forma byggnadens exteriör och att museimännen själva fick bestämma hur 
byggnaden skulle se ut på insidan. Det gällde att utforma museibyggna-
derna så att de korresponderade med ”de for disse museers indre ordning 
mere og mere af videnskapen antagna principer”.24  

Museisalarna skulle inte vara stora och absolut inte monumentalt sto-
ra. För att öka överskådligheten och underlätta grupperingen av föremål 

20 Jenny Beckman (1999), s. 14. Se även Carla Yanni, Nature’s museums: Victorian Science and 
the Architecture of Display (1999). För annan relevant forskning om förhållandet mellan 
museibyggnader och museiideolgi, se i dessa studier anförd sekundärlitteratur. En spän-
nande nyare studie med fokus på kulturhistoriska museibyggnader är Anders Bergström 
& Victor Edman, Folkhemmets museum: Byggnader och rum för kulturhistoriska samlingar 
(2005). 

21 Francis Arthur Bather, ”New Books”, The Museums Association Journal 1 (1902), s. 75.

22 Francis Arthur Bather, ”New Books”, The Museums Association Journal 3 (1902), s. 66. 

23 J. J. A. Worsaae, ”Om ordningen af arkæologisk-historisk museer i og undenfor Norden”, 
Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri 7 (1884), s. 162-182.

24 Ibid., s. 181.
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skulle salarna vara medelstora och medelhöga. De skulle inte vara prakt-
fullt inredda utan följsamma mot karaktären hos de föremål som ställdes 
ut. Enkla, ”barbariska” och ”råa” etnografiska och arkeologiska föremål 
passade inte i överdådigt dekorerade salar, underströk Worsaae. Tanken 
att inrymma flera samlingar i en byggnad var felaktig. Olika typer av före-
målssamlingar ställde olika krav på ljus och konstnärlig utsmyckning. Ett 
större museikomplex skulle därför helst omfatta flera från varandra skilda 
byggnader.25 

Genom att utesluta museiformer och utställningssätt från ”museum” 
tydliggjorde Müller vad som karaktäriserade ett museum värdigt namnet. 
Motsvarande syften fyllde Worsaaes artikel, även om den handlade om 
museibyggnader. Båda strävade efter kontroll över museiideal och gestalt-
ningsformer. Konsten ställdes mot vetenskapen; det visuellt storslagna och 
tilldragande mot föremålens primat. 

Worsaaes artikel i Nordisk Tidskrift publicerades ett år efter offentlig-
görandet av tävlingsprogrammet för Nordiska museets nya byggnad. Den 
kan ha syftat till att fästa uppmärksamheten på tävlingsprogrammets in-
struktioner. Varken den ursprungliga planen på en kolossalbyggnad för 
Nordiska museet, eller den hallbyggnad som kom att uppföras, motsvarade 
Worsaaes krav på en passande byggnad för kulturhistoriska samlingar. 

Föremålen i centrum
Mitt avslutande exempel på den framväxande museiprofessionens norma-
tiva retorik är hämtat från det artonde bandet av andra upplagan av Nordisk 
familjebok (1913) och artikeln under uppslagsordet ”Museum”. Artikeln 
skrevs av Eugéne Fahlstedt.26 Den utgör ett nästan övertydligt exempel på 
hur museiprofessionen strävade efter kontroll över vad som var legitimt att 
kalla museum. 

Genom att ta med artikeln i Nordisk familjebok går jag händelserna lite i 
förväg. År 1913, när det aktuella bandet nummer arton utkom, hade Nord-
iska museet på Lejonslätten varit öppet för allmänheten i sex år. Flera av 
exemplen i artikeln är hämtade från museet. Det faktum att artikelförfat-
taren direkt hänvisar till Nordiska museet belyser museets starka ställning 

25 Ibid., s. 182.

26 Eugéne Fahlstedt, ”Museum”, Nordisk familjebok, bd 18 (1913). s. 1420-1432.
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som modernt och vetenskapligt kulturhistoriskt museum i början av 1900-
talet. 

Enligt Fahlstedt betecknade museum ”i modern mening” ”en systema-
tiskt ordnad, för stadigvarande offentligt utställande afsedd samling” av 
konstverk, naturhistoriska föremål, fornsaker, etnografiska och kulturhis-
toriska minnesmärken, konstslöjd, krigsredskap, musikinstrument etcetera. 
Det ”egentliga” museiväsendet hade framträtt med 1800-talets läroverks- 
och universitetssamlingar. Senare kom dessa att ligga till grund för bildan-
det av ”verkliga” museer, skrev Fahlstedt. Museernas utveckling hade varit 
storartad. De föregående århundradenas ”systemlösa sammanförande af 
likt och olikt, allehanda kuriosa bland det verkligt värdefulla” hade ersatts 
av den vetenskapliga ordningen. I förbindelse med museernas utveckling 
hade det vuxit fram en särskild museivetenskap. Denna åsyftade ”kunska-
pen om allt hvad som hör till ett museums uppgifter, dettas förvärfvande af 
föremål, deras konserverande, förvarande och katalogisering.”27 

Varje museum hade till uppgift att ”ideellt sedt för all framtid bevara 
vissa grupper föremål, artefakter eller naturminnen”, påpekade Fahlstedt. 
Av denna anledning var föremålens konservering av stor vikt. När ett före-
mål förvärvats till museet skulle det genomgå en omfattande behandling. 
Vid ankomsten antecknades föremålet i museets ankomstjournal och fick 
ett nummer. Om det fanns medföljande handlingar gavs de samma num-
mer som föremålet. Härefter skulle det befrias från ohyra. ”Därför finnas 
vid alla museer desinfektionsapparater, exempelvis vid Nordiska museet 
framför allt en desinfektionsugn, hvari allt lefvande i föremålen aflifvas, 
utan att dock sakerna själfva skadas af behandlingen.”28 

Sedan konserveringen ägt rum, märktes föremålen. ”För olika arter af 
föremål tillämpas olika märkningssystem och användas olika skrifämnen. 
Bläck och oljefärg äro de vanligaste.”29 Därefter gjorde man en detaljbe-
skrivning. För detta ändamål tillämpades ett särskilt system, en lappkata-
log. Man kunde också bifoga ett fotografi. 

Vid hvarje större museum böra därför finnas fotograferingsmöjlig-
heter. Idealet är, att hvarje museiföremål skall kunna äfven i bild 
tillhandahållas forskare och andra intresserade. Inom olika ämnes-

27 Ibid. Cit. från s. 1421 och s. 1422. 

28 Ibid. Cit. från s. 1422.

29 Ibid., s. 1423.



Ansvaret för kulturarvet  Kapitel 9

���

grupper följer man naturligen på kataloglapparna olika schemata vid 
uppställningen af uppgifterna om föremålen. Dessa kataloglappar 
skola sedan ordnas så, att en museitjänsteman utan specialkunskap 
omedelbart skall kunna finna de föremål och de uppgifter om dem, 
som han önskar.30

Först när denna procedur var avklarad fattade man beslut om huruvida 
föremålet skulle ställas ut eller magasineras, underströk Fahlberg. När det 
gällde museiföremålens exponering i en utställning tog man hänsyn till 
det enskilda föremålets art. Det skulle framträda tydligt mot en bakgrund, 
belysas väl, inte skymmas av andra utställda föremål och placeras i besöka-
rens ögonhöjd. ”För museiföremålens grupperande i utställningslokalerna 
ha många system pröfvats, och olika system böra jämsides med hvarandra 
komma i tillämpning, beroende på det syfte man för hvarje tillfälle föresatt 
sig. Företräde framför andra ha sådana system, som ge de besökande så stor 
behållning af besöket som möjligt.”31 

Artikeln om museer i Nordisk familjebok illustrerades med två fotogra-
fier. Ett från det ”gamla” Nordiska museet och ett från det ”nya” Nordiska 
museet (se vinjettbild till detta kapitel). Uppslagsbokstexten löd:

Vidstående fig. l visar ett museums rum från de kulturhistoriska 
museernas barndom, då man sammanförde rätt heterogena föremål, 
så långt det hårdt anlitade utrymmet medgaf. Fig. 2 visar en inte-
riör från det moderna Nordiska museet. (På väggen till höger kan 
man följa de olika skedena af linets beredning till textilföremål i ett 
svenskt landskap, Skåne.)32 

Om Fahlstedts detaljerade redogörelse för omhändertagandet av föremålen 
vid ett museum i efterhand ter sig lite komisk, var dessa detaljer för musei-
professionen högst allvarliga sådana. Det var ytterst retorikens omsättning 
i praktik som avgjorde skillnaden mellan ett modernt och ett omodernt 
museum. Beskrivningen av föremålets väg in i samlingarna och till utställ-
ningen visade på museimannens sysslor och kompetens. Museimannens 
expertkunskap rörde föremål. I Fahlstedts artikel framställdes beslutet om 
huruvida ett föremål skulle ställas ut eller ej som ett val grundat på yrkes-

30 Ibid. 

31 Ibid.

32 Ibid., s. 1424.
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kunnande, inte som beroende av sociala relationer. Att man sällan place-
rade ett dyrbart och till en samling skänkt föremål i magasin sade Fahlstedt 
ingenting om. Det var ingen tillfällighet. De yrkesmedvetna museimännen 
kring sekelskiftet 1900 ville inte kännas vid de sociala beroendeförhållan-
den och hänsynstaganden som kännetecknade museiverksamhet. Däremot 
ville man gärna lyfta fram hur man handskades med tingen på ett neutralt 
och sakligt sätt. Fahlstedts påstående om att alla museer ägde någon form 
av apparat som tog död på ohyra var naturligtvis inte sant. Falhstedts be-
rättade inte hur det faktiskt var, utan hur professionen ansåg att det borde 
vara. 

Uppmärksamheten på det välordnade museet, ställt mot hur en utställ-
ning kunde gestalta sig under de ”kulturhistoriska museernas barndom”, il-
lustrerar hur centralt ordningsskapandet stod för museiprofessionen. Som 
jag tidigare nämnt gällde ordningsskapandet inte bara för enskilda museer, 
det rörde museiväsendet som sådant. Också detta avspeglar sig i Fahlstedts 
artikel, som innehåller en typologi över olika slags museer och dessutom 
lämnar upplysningar om vilka slags museibyggnader som passar de olika 
museityperna. 

Mina tre exempel på museiideologiska programskrifter av Müller, Wor-
saae och Fahlstedt illustrerar professionens strävanden runt sekelskiftet 
1900. De nya museiidealen kastade mörka och ”omoderna” skuggor över 
Artur Hazelius museigärning. I konflikterna om museets utveckling efter 
grundarens död kom frågorna om interiörernas legitimitet, om användning 
och användbarhet av den storslagna nya museibyggnaden och om den rätta 
hanteringen, ordnandet och utställandet av föremålen att få en framskjuten 
plats. För den vetenskapliga saklighetssträvan, som de tre inläggen gemen-
samt företräder, framstod Hazelius skapelse som genomsyrad av uttryck 
för förlegade och illegitima museipraktiker. En överordnad styggelse var 
sammanblandning av museer som vetenskapligt upplysande föremålsarkiv 
och som publikfriande, illusionsskapande teater − en spänning som i Nord-
iska museets fall också kunde förbindas med relationen mellan museet på 
Lejonslätten och Skansen. Omedelbart efter Artur Hazelius död hamnade 
också frågan om en delning av verksamheten på dagordningen. Till de mu-
seiideologiska motiven för detta fogades den mycket känsliga frågan om att 
finna en lösning på problemet att Artur Hazelius korat sonen Gunnar till 
sin efterträdare.
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Gunnar Hazelius dilemman 
När Artur Hazelius förordade Gunnar Hazelius som den lämpligaste att 
överta museichefskapet framhöll han sonens förtrogenhet med museets 
traditioner och med faderns planer och vilja för detsamma. Några mera 
självständiga erfarenheter av museiarbetet hade Gunnar Hazelius inte och 
hans auktoritet kom därför att vila på förmågan att göra faderns vilja och 
planer gällande. Hans position var förenad med många svårigheter. ”[S]om 
du kan förstå, min ställning är ej så alldeles lätt”, skrev Gunnar Hazelius till 
John Böttiger. Han fortsatte: 

Jag förstår ju mycket väl att min ställning till museet framför allt 
beror på mitt namn, min eventuella förmåga och duglighet är ju 
ej prövad och kan ju med all rätt betvivlas. Men ser jag [förhållan-
dena] från min egen synpunkt kan jag ej tjäna museet på samma sätt 
som en vanlig löntagare och tjänsteman. Jag måste även känna mig 
som en slags, må vara ovärdig, testamentsexekutor och värmas av de 
idéer som jag dels vet dels tror mig veta hafva varit de för min fader 
i hans museiarbete bestämmande. 

Gunnar Hazelius betonade i brevet att det var hans plikt att strida för fa-
derns idéer och även om han inte hyste några större förhoppningar om att 
kunna göra något varaktigt för museet ville han ändå ”kämpa i skuggan på 
den plats jag är ställd, för den fana jag har svurit, så länge [förhållandena] 
det medgiva”.33   

En av Gunnar Hazelius nära vänner var Eli Heckscher. På 1930-talet, 
långt efter Gunnars död, skrev Heckscher en artikel i Ord och bild betitlad 
”Tre generationer: Johan August – Artur – Gunnar Hazelius”. 34 Enligt 
Heckscher var Artur och Gunnar Hazelius helt olika karaktärer. Gunnar 
Hazelius var eftertänksam. Han var noggrann med att motivera och kritiskt 
pröva sina handlingar och val. Artur Hazelius däremot drevs av en instink-
tiv och fanatisk handlingsvilja. Det var en handlingsvilja som ”visserligen 
var underbar när det gällde att finna utvägar för det en gång uppställda må-
let men som valde sitt mål i långt högre grad utan intellektuell prövning”.35 

33 NMA. Gunnar Hazelius arkiv. Brev från G. Hazelius till J. Böttiger, odaterat (avskrift). 

34 Eli F. Heckscher, ”Tre generationer: Johan August − Artur − Gunnar Hazelius", Ord och 
bild (1936), s. 19-27.

35 Ibid., s. 24.
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Skillnaden mellan far och son när det gällde deras sätt och grundläggande 
förutsättningar för att bedriva museiverksamhet var emellertid inte bara 
en fråga om karaktärsdrag utan också om en väsentlig skillnad i situation. 
Artur Hazelius hade alltid hävdat sin frihet som museiman. Det var en 
frihet som inbegrep utrymme att göra det som han själv fann riktigt och 
önskvärt, frihet från att ägna sig åt tidsödande motiveringar och frihet från 
hänsynstaganden till vad andra eventuellt ansåg. 

Gunnar Hazelius position var mycket svagare än faderns. Han stod in-
för uppgiften att tolka och artikulera innebörderna av den mångtydiga och 
heterogena museiverksamhet fadern hade lämnat efter sig. Möjligheterna 
att söka stöd i skriftliga dokument som hade formulerats av fadern var få. 
Detta förhållande underströk Gunnar Hazelius roll som uttydare av muse-
ets traditioner och faderns intentioner. Hans tolkningar av i vilken riktning 
Artur Hazelius hade tänkt att museet skulle utvecklas ifrågasattes. Han var 
inte heller den ende som gjorde anspråk på att äga kännedom om Artur 
Hazelius förhoppningar och planer. Dessutom skulle han samtidigt för-
svara faderns museiideal gentemot gamla och nya kritiker. I en plädering 
i museets styrelse 1904 ställde Gunnar Hazelius den retoriska frågan vad 
som hade hänt om fadern hade deltagit i diskussionerna om hur samling-
arna skulle ställas ut i den nya byggnaden: 

Det ligger för den, som så vill, nära till hands att tro att om A. H. va-
rit närvarande vid installationskomiténs öfverläggningar, att han då 
också skulle ändrat uppfattning och tagit sitt förnuft till fånga inför 
så mycket nyktert argumenterande. Men han skulle säkerligen ald-
rig deltagit i några komitésammanträden eller några komitédiskus-
sioner och tviflen och invändningarna skulle han som så ofta förut i 
handling öfvervunnit eller måhända kringgått.36  

Det var ett högst sannolikt scenario som Gunnar Hazelius beskrev, men 
yttrandet tydliggör också under vilka helt andra förutsättningar som han 
själv skulle försvara faderns idéer. 

36 NMA. Nordiska museets ämbetsarkiv. Gunnar Hazelius yttrande i installationsfrågan. Bi-
laga till nämndens protokoll 21/9 1904. 
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Föreståndare för Skansen
När Artur Hazelius dog utnämndes Gunnar Hazelius i enlighet med fa-
derns föreskrifter till föreståndare för Skansen. I denna roll hade han stor 
frihet att utforma verksamheten på det sätt han önskade, det vill säga så 
pietetsfullt mot traditionen som möjligt. Gunnar Hazelius tog denna upp-
gift på stort allvar och kunde luta sig mot Skansens driftiga kvinnliga ama-
nuenser Sigrid Millrath, Hedvig Bratt, Hedvig Boivie, Elsa von Schwerin, 
Elin Sjöstedt samt Gina och Elsa Broman. Många av amanuenserna hade 
lång erfarenhet av hur Skansen hade tett sig ”på Doktorns tid”. De vinn-
lade sig om att visa kärleksfull omsorg om hans minne och den skapelse 
han lämnat efter sig.37

Trots Artur Hazelius bortgång förblev Skansen sig likt. I programmet 
upptogs de arrangemang som under årens lopp kommit att bilda tradition. 
Liksom tidigare år inbjöds publiken till nyårsringning i Hällestadstapelns 
klockor och till valborgsmässofirande med studentsång och folkleken ”Slå 
katten ur trumman” på Orsakullen. Den publikintensiva sommarsäsongen 
1902 inleddes sedvanligt med Skansens vårfest och den uppskattade före-
ställningen ”Maj rides i by”. På sommarteatern uppfördes sångspel och 
den ”från några föregående vårfester kända bärgsmansfamiljen hade å nyo 
tagit Laxbrostugan i besittning och i henne uppslagit sitt gästgifveri”. I 
Blekingestugan drevs stor värdshusrörelse och i Oktorpsgården firade 
Svenska Folkdansens vänner dansgillen. Midsommarafton högtidlighölls 
med dans kring majstången och midsommarvaka. På den årliga Bellmans-
dagen arrangerades ett historiskt tåg föreställande skalden och hans glada 
sällskap på väg till Djurgården. Söndagen den 14 december skred Lucia 
in i Bollnässtugan och stjärngossarna gick sin julsångsvandring i stugorna. 
Gustav II Adolfs och Karl XII:s dödsdagar, unionsdagen och kungens fö-
delse- och namnsdagar hedrades med flaggning och kanonsaluter. Samefa-
miljen Stinnerholm från Vilhelmina flyttade in i en av Skansens kåtor och 
Nergårds-Lasse, Jan i Seltorp och Mor Dårdi berättade dråpligheter på dia-
lekt. Läsaftnarna i Laxbrostugan under vinter och vår fortsatte som tidigare 
år och Flottans musikkår konserterade.38 

37 Laura Stridsberg, ”Museal mellantid”, Fataburen (1958); Sigrid Millrath, Tror fröken att det 
klarnar?: Sigrid Millraths minnen från Oscar II:s tid och Artur Hazelius Skansen (1993), kap. 
2-6. 

38 Meddelanden från Nordiska museet 1902 (1904), s. 41-57. Cit. s. 55.
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Även nyheterna på Skansenrepertoaren visade en stor överensstämmelse 
med de verksamhetsformer som blivit Skansens signum. På Gunnar Ha-
zelius initiativ anordnades en extra vårfest till förmån för den nybildade 
Tivolifonden. På programmet stod procession med fanbärare till Artur 
Hazelius grav, studentsång och tal till fosterlandet på Renberget. Under 
sommaren restes två rökstugor från finnbygderna i Värmland på Skansen. 
Intill dessa uppfördes en resmila, som kolades av en kolare från Värm-
land. Som tillfällig bostad byggde kolaren själv en koja. När rökstugorna på 
höstkanten var färdiginredda arrangerade Nils Keyland välbesökta kvälls-
samlingar med föredrag om seder och bruk bland finnbygdens folk.39   

John Böttiger 
och Bernhard Salin 

Motsvarigheten till Gunnar Hazelius föreståndarskap över Skansen ägde 
John Böttiger över museiverksamheten och samlingarna på Drottningga-
tan. Böttiger var hovintendent och chef för Oscar II:s privata konstsamling. 
Han hade knutits till Nordiska museet av Artur Hazelius på 1890-talet och 
invaldes i Nordiska museets styrelse 1901. I oktober samma år förordnades 
han som intendent för Nordiska museet med uppgift att övervaka och leda 
museiarbetet på Drottninggatan och Lejonslätten.40 

Böttiger började, som ledamot av styrelsen och chef för museet på 
Drottninggatan, att föreslå och genomföra flera förändringar av arbetets 
organisation och innehåll. Det förefaller onekligen som om han hade vän-
tat på tillfälle att få sätta stopp för vissa vanor. I styrelsen tog Böttiger 
initiativet till ett principbeslut om att endast de föremål som fanns i mer 
än ett exemplar i samlingarna fick användas på Skansens fester, och detta 
först efter att nämnden givit sitt godkännande.41 Böttiger upptäckte också 
− till sin stora fasa − att kullorna använde museiföremål för att möblera sina 
bostadsrum på museet på Drottninggatan. Ett strängt och absolut förbud 
utgick.42 

39 Ibid., s. 50-52.

40 Meddelanden från Nordiska museet 1901 (1903), s. 31.

41 NMA. Nordiska museets ämbetsarkiv. Nämndens protokoll 22/7 1901.

42 NMA. Nordiska museets ämbetsarkiv. Protokoll i museiärenden 16/6 1902. 
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Överblick över museiarbetet och personalens sysselsättningar fick Bötti-
ger genom inrättandet av protokollförda möten med museets amanuenser. 
Varje vecka fick amanuenserna rapportera vad de sysselsatt sig med och ta 
emot nya arbetsinstruktioner.43 Gunnar Hazelius hade mycket liten insyn 
i vad som skedde på Drottninggatan. En ömsesidig misstro mellan ho-
nom och Böttiger uppstod.44 Den kulminerade med att Böttiger lämnade 
ett förslag till förändring av Nordiska museets stadgar på ett styrelsesam-
manträde i november 1901. Böttigers förslag gick ut på att Skansen och 
Nordiska museet skulle organiseras som självständiga huvudavdelningar 
och tilldelas var sin chef. Det är troligt att Böttiger betraktade sig själv 
som en möjlig styresman för Nordiska museet. Förslaget vann inte gehör. 
Styrelsen fattade ett beslut om att museets intendenter i fortsättningen inte 
skulle ta plats i styrelsen. Böttiger begärde då avsked från sin befattning 
men kvarstod som ledamot i styrelsen. Till intendent för Nordiska museet 
utsågs i stället Bernhard Salin. 

Ur professionell synvinkel var Salins musei- och forskningserfarenhe-
ter mönstergilla. Han hade studerat estetik och konsthistoria vid Uppsala 
universitet men ägde också ett stort intresse för arkeologi och utvecklings-
historia. I slutet av 1880-talet anställdes Salin som oavlönat biträde på Sta-
tens historiska museum. Här deltog han i arbetet med att omorganisera 
museets utställningar. På 1890-talet utformade han modeller av förhisto-
riska gravar i museet och påbörjade en omfattande inventering och nyex-
ponering av fornföremålen från Gotland och museets guldföremål. Andra 
uppgifter som Salin hade var katalogisering av myntsamlingen, arbete med 
museets inventarium och utgivning av planschverk och fyndkataloger.45 År 
1904 publicerades Salins avhandling Die altgermanische Thierornamentik, en 
typologisk studie av djurornamentikens uppkomst och utveckling.46 

Den dagliga ledningen och ansvaret för museiverksamheten delades 
formellt mellan Salin och Gunnar Hazelius. Samarbetet mellan dem präg-

43 Ibid., passim.

44 Den spända relationen mellan Böttiger och G. Hazelius har behandlats ingående av Lind-
berg (1957). 

45 Uppgifterna om Salins sysslor vid museet är hämtade från Oscar Almgren, ”Bernhard 
Salin: Fornforskaren med konstnärshågen”, Fornvännen (1933), s. 1-46.

46 Bernhard Salin, Die altgermanische Thierornamentik: typologische Studie über germanische 
Metallgegenstände aus dem IV. bis IX. Jahrhundert, nebst einer Studie über irische Ornamentik 
(1904).
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lades av ömsesidig respekt, men Gunnar Hazelius fortsatte att vara mer 
eller mindre utestängd från det pågående arbetet att inventera och packa 
ned samlingarna på Drottninggatan. I likhet med fadern var Gunnar Ha-
zelius bosatt i Gula Villan på Skansen och föreståndarskapet för frilufts-
museet var krävande. I föreskrifterna hade Artur Hazelius sagt att Gunnar 
Hazelius skulle vara ansvarig för den nya byggnaden på Lejonslätten, men 
denna uppgift tilldelades han inte. Han hade varken formella befogenhe-
ter eller praktiskt ansvar för utvecklingen av det ”nya” Nordiska museet, 
med undantag för att han utsågs till ledamot av Installationskommittén. 
Samtidigt kunde inte Nordiska museets styrelse bortse från Gunnar Haze-
lius ståndpunkter i den fråga som alla inblandande visste var brännbar och 
museiideologiskt kontroversiell: Nordiska museets installation i den nya 
byggnaden. 

Valet av ny styresman drog ut på tiden. Det gjorde också beslutet om 
hur samlingarna skulle ställas ut i den nya byggnaden. Frågan om ny sty-
resman och hur museet skulle ordnas var inflätade i varandra. Ett beslut 
om installationen i det nya museet var indirekt ett beslut om huruvida 
Gunnar Hazelius skulle bli ny styresman eller ej. På motsvarande sätt var 
ett ställningstagande i styresmannafrågan ett ställningsstagande till hur det 
nya museet invändigt skulle gestaltas. Den stora tvistefrågan var om man 
skulle ordna interiörer och landskapsbilder i hallens sidogallerier eller ej.

Interiörer och landskapsbilder
Tävlingsprogrammet för Nordiska museets nya byggnad föreskrev att 
byggnaden skulle innesluta en stor huvudhall med sidogallerier och en gal-
lerivåning. För utformningen av gallerivåningen lämnades inga närmare 
anvisningar, däremot fanns mera detaljerade sådana för sidogallerierna 
kring hallens golvplan, det så kallade ”undre galleriet”.

I det undre galleriet, som bör vara minst 4.50 meter högt, bör ut-
rymme finnas för anordnande af omkring 50 smärre rum eller af-
delningar till framställning af interiörer af allmogestugor och dylikt. 
För större delen af dessa beräknas ett utrymme af omkring 5 meters 
bredd och djup. 10 till 15, ämnade för landskapsbilder, böra hvar-
dera hafva en bredd af 8 till 9 meter. Alla dessa afdelningar, hvilkas 
främre sida är öppen mot hufuvdhallen, böra kunna få belysning 
bakifrån. Detta är för stugorna af vigt med afseende på de å deras 



Ansvaret för kulturarvet  Kapitel 9

���

bakväggar anbragta fönstren och för landskapen, för att dessa må 
erhålla en stämningsfull belysning.47 

Det var obestridligt att Artur Hazelius visioner för den nya museibygg-
naden inbegrep ett stort antal stuginteriörer och landskapsbilder. I Cla-
sons hallbyggnad var sidogallerierna i hallens golvplan, såsom tävlingsin-
struktionerna föreskrev, öppna mot hallen och avpassade för interiörer och 
landskapsbilder. Hallbyggnaden, Nordiska museets nuvarande byggnad på 
Lejonslätten, utgjorde den bakre huskroppen i ett gigantiskt byggnads-
komplex.48 Det stod tidigt klart att hallbyggnaden skulle uppföras först. I 
denna enda byggnad skulle de stora och heterogena samlingarna förvaras 
och ställas ut. Förutsättningarna för samlingarnas exponering i den nya 
byggnaden var med andra ord helt annorlunda och utrymmena i jämförelse 
med det orealiserade byggnadskomplexet begränsade. Även om denna enda 
byggnad var mycket stor kunde storleken inte fullt ut utnyttjas. Byggnaden 
bestod − och består − i huvudsak av en enda jättelik hall, omgiven av två 
gallerivåningar. 

När Artur Hazelius dog var byggnadsarbetena på Lejonslätten i full 
gång. Museets nya hus närmade sig sin efterlängtade fullbordan. Det inne-
bar också att frågan om museets invändiga utformning och samlingarnas 
exponering i den nya byggnaden måste få ett svar. Styrelsens första åt-
gärd blev att tillsätta en kommitté, den så kallade Installationskommittén. 
Till ordförande i kommittén valdes Oscar Montelius. Övriga ledamöter 
var A. T. Gellerstedt, John Böttiger, Verner von Heidenstam, Emanuel 
Cederström, Gustaf Améen, Per Gustaf Vistrand, Edvard Hammarstedt 
och Gunnar Hazelius. Till kommittén adjungerades Bernhard Salin, Julius 
Kronberg och George Pauli.49 

En av kommitténs uppgifter var att ta ställning till huruvida Artur Ha-
zelius program för samlingarnas exponering i den nya byggnaden skulle 
gälla i sin helhet. Vilket var då innehållet i Artur Hazelius program? Noga 
räknat fanns det inget. I. G. Clason, som hade fört många diskussioner 
med Hazelius, tog på sig uppgiften att rekonstruera styresmannens plan.50 

47 Program för en byggnad åt Nordiska museet i Stockholm (1883), s. 2.

48 Se kap. 7.

49 Meddelanden från Nordiska museet 1901 (1903), s. 39.

50 I. G. Clason, ”P. M.”, Handlingar rörande installationen i Nordiska museets nya byggnad, 
bilagda nämndens protokoll af den 24 april och 6 maj 1902 (1902). Bilaga A, s. 31f.
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Av rekonstruktionen att döma hade Artur Hazelius tänkt sig att man skulle 
ordna ”[L]andskapsbilder från Skandinaviens olika trakter, utförda såsom 
dioramabilder och afsedda att beskådas från midskeppet” i hallens sidogal-
lerier. I det övre galleriet skulle allmogeavdelningen inrymmas ”omväx-
lande såsom interiörer och såsom museisalar, med föremålen sammanförda 
landskapsvis”. 51 Det förefaller som om det också hade funnits tankar om 
att interiörer och landskapsbilder skulle ordnas växelvis i hallvåningens si-
dogallerier. Det är nog rimligt att tänka sig att Artur Hazelius hade många 
och skiftande idéer och uppslag för den nya byggnadens invändiga utform-
ning.  

Kommittén lämnade sitt förslag till installation i den nya byggnaden 
i april 1902. Det visade sig att majoriteten av kommitténs medlemmar 
var ytterst tveksamma om lämpligheten att ordna landskapsbilder i hal-
lens sidogallerier. En tydlig indikaton om ämnets ömtålighet och betydelse 
var att kommittén adjungerat tre konstnärer, Kronberg, Tirén och Pauli. 
Deras uppgift var att göra en konstnärlig bedömning av möjligheten att 
genomföra planen på landskapsbilder utformade som dioramor i hallens si-
dogallerier. Som grund för bedömningen hade man gjort flera experiment 
på plats i museet. 

Med stöd av de tre konstnärerna hade kommittén kommit till slutsat-
sen att det var möjligt att ordna stuginteriörer i hallens sidogallerier. Ut-
rymmena var däremot inte avpassade för landskapsdioramor. Ett möjligt 
alternativ var att man satte upp konventionella landskapsmålningar och 
placerade dräktdockor framför dem. Målningarna skulle då placeras så nära 
mitthallen som möjligt. På så sätt kunde man vinna plats för utställnings-
rum i hallens sidogallerier. Placeringen gällde även för interiörerna. Kom-
mittén tillstyrkte ”att svenska allmoge-interiörer anordnas nere i hallen 
jämte de förut föreslagna målningarna”. Den ansåg emellertid ”att mål-
ningarna böra anordnas i den ena flygeln och interiörerna i den andra.”52

Kommittén var inte enig. Till beslutet fogades flera reservationer. Ti-
rén ville inte tillstyrka en avstängning av sidogallerierna. Han ansåg att 
landskapsmålningarna skulle placeras så långt från mitthallen som möj-

51 Ibid. Cit. s. 32 och s. 33.

52 Handlingar rörande installationen…(1902), s. 11ff. Cit. s. 13. 
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ligt.53 Gellerstedt reserverade sig mot beslutet att särskilja stuginteriörer 
och landskapsbilder:

För min del anser jag, att landskapsbildens placering bredvid det 
allmogerum, från hvars öppna fönster eller dörr eller förstugukvist 
just en sådan tafla kan tänkas sedd, är en anordning som förtjänar 
beaktande. En utsikt över Dellenssjöarna bredvid en Delsbostuga, 
ett sörmlandslandskap bredvid en Vingåkerstuga o. s. v. vore det 
ju dock ett visst sammanhang uti. Sådan omväxling af stugu och 
landskapsbild är då tänkt att genomlöpa hela 28-serien av hvalföpp-
ningar. På fyra ställen uppstå då svårigheter med två landskap vid en 
interiör, men de torde kunna öfvervinnas.54

Gunnar Hazelius, Per Gustaf Vistrand och Emanuel Cederström förkla-
rade att planen på interiörer och landskapsbilder i den nya byggnaden 
svarade mot museets strävan att ge den stora allmänheten ”åskådliga och 
väckande intryck”. De svarade också mot en av Artur Hazelius viktigaste 
vetenskapliga principer: föremålen skulle ses i sin användning. ”Hvar och 
en som något följt museets utveckling bör ha ett lifligt intryck af den stora 
betydelse, som dessa exteriörer och interiörer haft för museets popularitet 
inom landet och dess ryktbarhet utom detsamma.” Till skillnad från ma-
joriteten av kommittémedlemmarna ville Gunnar Hazelius, Vistrand och 
Cederström att interiörer (”interiörsprincipen”) skulle användas i så stor 
utsträckning som möjligt i den nya museibyggnaden, även på avdelningen 
för de högre stånden. I första hand skulle man använda landskapsdioramor 
omväxlande med stuginteriörer i hallens sidogallerier (reservanterna med-
gav att Artur Hazelius plan skulle bli för kostsam att genomföra i sin hel-
het). I andra hand skulle man endast ställa upp stuginteriörer. I sista hand 
skulle man växelvis, som också Gellerstedt föreslagit, ordna interiörer och 
landskapsmålningar. Enligt reservanterna hade Artur Hazelius avsett att 
skapa ett museum som var olikt andra museer. Detta ställde särskilda krav 
på utställningarnas utformning: 

Nordiska museet får ju, som allmänt erkännes, ej nöja sig med att, 
såsom exempelvis sker i ett arkiv, emottaga, klassificera, skydda och 
för framtida forskning bevara de dokument om föregångna tiders 

53 Ibid., s. 20. 

54 Ibid., s. 21.
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odling, som ligga inom dess område. Museet har ej endast denna 
rent vetenskapliga uppgift, utan det skall äfven i och genom själfva 
utställningssättet vetenskapligt bearbeta sitt material. Detta måste 
naturligen ske efter vetenskapliga grunder, men själfva syftet är ett 
annat − att härigenom verkställa ett folkbildningsarbete i foster-
ländsk anda. Den stora allmänheten kan aldrig af föremål ordnade i 
skåp och montrer erhålla en lefvande och åskådlig uppfattning om 
förgångna odlingsskeden. En interiör kan då på ett hel annat sätt 
gifva en föreställning om en för oss främmande forntid och verk-
samt sätta den skapande fantasin i rörelse.55

Gunnar Hazelius, Vistrand och Cederström påpekade vidare att interiören 
såsom vetenskaplig bearbetning av ett material var en konstruktion. Den 
kunde inte ge en sann bild av verkligheten. Denna egenskap delade inte-
riören med andra former av vetenskapligt bearbetade utställningsformer, 
varför det inte fanns något skäl att förkasta den. ”Osann blir den först då, 
när den ger sig ut för att vara något annat än den verkligen är.”56 Reservan-
terna medgav att uppställningen av interiörer och exteriörer innebar att 
man med olika medel återskapade olika slags miljöer och att man kunde 
behöva använda kopior av föremål, men framhöll samtidigt att alla slags 
vetenskapliga utställningsformer hade att handskas med detta problem. 

”Herr Montelius’ särskilda skrifvelse 
till Nordiska museets nämnd”

Med anledning av i första hand Gunnar Hazelius, Vistrands och Ceder-
ströms reservation författade Oscar Montelius, kommitténs ordförande, en 
särskild skrivelse till Nordiska museets styrelse. Montelius påpekade att 
Gunnar Hazelius vid flera kommittésammanträden förklarat att han hade 
en avvikande åsikt. Motiveringarna hade dock blivit kända först när kom-
mittén avslutat sitt arbete och då i formen av den bilagda reservationen. En 
olycklig situation hade därmed uppstått, framhöll Montelius. Det föreföll 
som om reservanternas uppfattningar inte delades av de övriga kommit-
témedlemmarna. I själva verket var man på de flesta punkter överens. Hela 
kommittén instämde i att samlingarna skulle ordnas på ett sätt som var till-

55 Ibid., s. 22.

56 Ibid., s. 25.
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dragande för den stora allmänheten, att interiörprincipen borde tillämpas 
i så stor utsträckning som möjligt och att museet hade en dubbel uppgift: 
den vetenskapliga och den fosterländska. I likhet med reservanterna ansåg 
majoriteten av kommitténs medlemmar att planen på landskapsbilder ut-
formade som dioramor skulle prövas på nytt. Anledningen till att Installa-
tionskommittén inte hade föreslagit en generös tillämpning av interiörprin-
cipen på avdelningen för de högre stånden var inte att den var misstänksam 
mot själva principen. Den var i stället att John Böttiger hade meddelat att 
samlingarna var av sådan beskaffenhet att högst ett par högreståndsinte-
riörer kunde åstadkommas om resultatet skulle bli tillfredsställande. När 
det gällde allmogeinteriörerna delade kommittén reservanternas förslag. 
Böttiger hade underrättat kommittén om att allmogesamlingarna medgav 
att tretton sådana interiörer ordnades i den nya byggnaden.57 

Interiörernas och exteriörernas bristande autenticitet var en av de in-
vändningar som Sophus Müller hade riktat mot deras användning i museer. 
Eller rättare: deras bristande äkthet gjorde dem till något annat än ”mu-
seum”. Montelius avstod från att förfäkta ståndpunkten att interiörer och 
exteriörer inte hörde hemma på ett kulturhistoriskt museum, kanske de-
lade han den inte. Däremot är det tydligt att han och majoriteten av kom-
mitténs medlemmar inte kunde tänka sig att arrangera vilka interiörer eller 
exteriörer som helst. De skulle i största möjliga uträckning vara trogna mot 
sina förlagor. Montelius skrev:

Skulle man det oaktat fasthålla vid anordnandet af interiörer på det 
sätt som reservanterna förorda, fruktar jag, att man om mången så-
dan interiör nödgades säga, att ”den är osann, emedan den ger sig 
ut för att vara något annat än den verkligen är”. Det är visserligen 
sant, att ”allmänheten bör tydligen underrättas om, hvad som är 
konstruktion och hvad som ej är det”, men om det mesta blir kon-
struktion – hvilket i nu tänkta fall torde bli händelsen – har det hela 
ej stort värde.58  

Syftet med Montelius skrivelse var inte bara att betona att majoriteten 
av kommitténs medlemmar instämde med reservanterna. Montelius ville 
också förtydliga vad han ansåg att reservanterna hade utelämnat. Det var, 

57 ”Herr Montelius’ särskilda skrifvelse till Nordiska museets nämnd”, Handlingar rörande 
installationen… (1902), s. 43-50.

58 Ibid., s. 45.
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till att börja med, de kunskaper som man vid andra museer hade vunnit i 
fråga om användningen av dioramor och interiöruppställningar. Grund-
principen för alla museers anordnande var, enligt Montelius, ”att planen 
för anordningen måste utmärka sig för den klarhet, reda och öfverskådlig-
het, hvarför utan all populär framställning, i museisalen likväl som i före-
läsningssalen, förfelar sitt mål.”59 

Reservanternas önskan hade varit att i så stor utsträckning som möj-
ligt försöka realisera Artur Hazelius planer för Nordiska museet. Denna 
önskan delade man med många andra i kommittén. Men till skillnad från 
Gunnar Hazelius, Vistrand och Cederström hade kommittén ansett att 
Artur Hazelius minne bäst hedrades om man tog hänsyn till de stora för-
ändringar som ägt rum mellan 1872 och 1902 när det gällde kraven på 
historisk trohet och konstnärlig gestaltning i museer:

Jag är öfvertygad om, att man illa skulle tjäna den bortgångne, om 
man föresloge ett anordnande af hans museum, som visserligen 
gjorde, att detta skilde sig från andra kulturhistoriska samlingar, 
men skilde sig så, att man skulle kunna säga om Nordiska museet, 
att det vore ordnadt på ett sätt, som mindre än andra museer till-
godosåge berättigade vetenskapliga kraf, och som mindre än andra 
museer vore af verkligt värde för folkbildningen. Jag vet att jag talar 
i hela komiténs namn, då jag uttrycker den förhoppningen, att något 
sådant aldrig måtte kunna sägas om Artur Hazelii skapelse.60

Försäkringarna om enigheten i kommittén till trots, framgår det av Mon-
telius genmäle att kommitténs medlemmar varit oeniga om interiörernas 
och exteriörernas museivärdighet. Som citatet visar var det Nordiska mu-
seets modernisering och anpassning till vetenskapliga krav som stod på 
spel. Även om Sophus Müller var betydligt mera explicit i sitt avvisande av 
interiören än Montelius är det uppenbart att många av kommitténs med-
lemmar ansåg att det ”gamla” Nordiska museets interiörer och exteriörer 
var passé som gestaltningsform och att de inte levde upp till de krav som 
borde ställas på ett kulturhistoriskt museum vid 1900-talets början. 

Det är också tydligt att troheten mot museigrundaren på denna punkt 
ställde till problem. De mer professionellt betonade övervägandena fram-
går bara av Montelius genmäle. I inledningen till installationskommitténs 

59 Ibid., s. 48.

60 Ibid., s. 50. 
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program stod det att tveksamheten kring landskapsdioramorna uteslutan-
de berodde på den bedömning om svårigheterna att uppnå en tillräcklig 
konstnärlig kvalité som kommitténs särskilt inkallade konstexperter hade 
gjort. Det faktum att andra bevekelsegrunder undertrycktes i själva pro-
gramtexten bör ses mot bakgrund av de två huvudgrupper av publiker som 
installationskommitténs program hade. Å ena sidan gällde det att gentemot 
Artur Hazelius närmaste släktingar och bundsförvanter, museets styrelse, 
medlemmarna av Samfundet för Nordiska museet och gåvogivare, fram-
hålla kontinuiteten mellan det ”gamla” och det ”nya” Nordiska museet och 
trofastheten mot museigrundaren − inte minst mot det folkliga tilltal som 
figurgrupperna med dräktdockor ansågs förenade med. Inför gruppen av 
museimän som identifierade sig som moderna och professionella gällde det 
att visa, att kommitténs plan för installation i den nya byggnaden ur profes-
sionell synvinkel var ett seriöst förslag till Nordiska museets modernisering 
och utveckling till en vetenskaplig institution. Den retoriska lösningen på 
de trångmål som den förväntade vördnaden för Artur Hazelius skapade för 
förändringsförespråkarna blev att frammana bilden av att traditionsförsva-
rarna spelade ett högt spel med riskfyllda konsekvenser och att de verkligt 
pietetsfulla ville försäkra sig om att det framtida Nordiska museet blev ett 
respektabelt museum.

Ett nationalmuseum?
Den misslynta avslutningen på Montelius skrivelse till nämnden rörde den 
av reservanterna omhuldade interiörprincipen, men inte bara den. Även 
om majoriteten av kommitténs medlemmar förmodligen inte önskade se 
Artur Hazelius interiör- och dioramaplaner för hallen realiserade i sin 
helhet, fanns det ett förhandlingsutrymme, ett spelrum för modifieringar 
och kompromisser. Skeptikerna kunde acceptera allmogeinteriörer i hallen 
(även om de nog mest låtsades att det gick an med landskapsdioramor). 
Men det fanns en dimension av Artur Hazelius museiverksamhet kring vil-
ken Montelius och huvudparten av kommitténs medlemmar varken kunde 
tolerera diskussion eller sammanjämkningar. Man fick under inga omstän-
digheter blanda föremål från olika länder. 

I Installationskommitténs förslag till plan för hur föremålen skulle stäl-
las ut i den nya byggnaden kunde man läsa att Nordiska museet var en 
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samling bildad i syfte att väcka liv i den slumrande nationalkänslan. Artur 
Hazelius hade velat ge en bild av hur det svenska folket hade vuxit fram 
på svensk grund och hur det hade utvecklats genom tiderna. Man kunde 
vidare läsa att svenska allmogeföremål skulle ställas ut på den översta vå-
ningen i hallens norra del och att norska, danska och isländska föremål 
skulle ställas ut på samma våning i hallens södra del. På mellanvåningen 
skulle det finnas utrymme för svenskt skråväsen. I hallen skulle man ställa 
ut byster och statyer av svenska män och kvinnor, i sidogallerierna skulle 
man anordna svenska allmogeinteriörer och eventuellt svenska landskap. 
I sidoavdelningarna skulle det finnas rum för finska, estniska, lapska och 
grönländska föremål.61

Gunnar Hazelius, Vistrand och Cederström invände i sin reservation 
mot kommitténs betoning av det nationella perspektivet. Museet var en 
”svensk fosterländsk folkbildninganstalt” och en ”nordisk vetenskaplig insti-
tution”, hävdade de. Dess utveckling vittnade om att den skandinavistiska 
rörelsen och den nordiska samhörighetskänslan hade utgjort en grundval. 
Dessa otvetydiga förhållanden manade till efterföljd: Nordiska museet 
borde hålla fast vid sin nordiska uppgift.

Det synes oss vara, allt fortfarande, en storslagen och framsynt tanke 
att i Sveriges hufvudstad skapa en institution, hvars verksamhet och 
betydelse sträcka sig öfver hela norden. Det ligger något af gammal, 
god, svensk fosterlandskänsla i detta att våga sig ut öfver det egna 
landets gränser och något i god mening storsvenskt i att låta Sverige 
på detta område gå i spetsen för ett bättre förstående af den lilla 
till öfvervägande grad gemensamma kulturutveckling, på hvilken de 
nordiska folken ha att bygga sin framtid.62

Den nordiska planen för museet borde avspegla sig i ordnandet och ut-
vecklingen av museets samlingar, framhöll reservanterna. Enligt kommit-
téns förslag skulle byggnadens mest anslående delar användas för svenska 
föremål och interiörer och exteriörer skulle endast vara svenska. Föremålen 
skulle sorteras efter de olika ländernas politiska gränser och de icke-svens-
ka föremålen skulle noggrant hållas åtskilda från de svenska. I strid med 
museets nordiska syften avsåg kommittén att skapa ett svenskt national-
museum med tillhörande sidoavdelningar, menade de. Ur kulturhistorisk 

61 Handlingar rörande installationen…(1902), s. 1-18, passim.

62 Ibid., s. 27. Cit. s. 26. Kursiv i original.
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synvinkel utgjorde de nordiska ländernas politiska gränser inga naturliga 
skiljelinjer. De bildade inga kulturella gränser, invände reservanterna. 

Hvad särskilt Sverige angår har ju dess politiska gränser under år-
hundraden växlat betydligt. Och det är väl ej det jordområde som 
inneslutes inom kungariket Sveriges nuvarande gränser, hvars od-
lingshistoria förnämligt intresserar oss, det är väl det svenska väldets 
och den svenska kulturens utveckling, som vi vilja finna och histo-
riskt klargöra.63

Kommitténs villfarelser när det gällde relevansen av politiska gränslinjer 
för kulturhistoriska föremålen gällde i synnerhet de tyska skråsakerna och 
de tyska apoteksföremålen, ansåg Gunnar Hazelius, Vistrand och Ceder-
ström. I det ”nya” Nordiska museet skulle dessa, enligt kommitténs för-
slag, inte ställas ut vid sidan av varandra trots den stora betydelse som de 
tyska förebilderna hade haft, både för hantverksämbetena och för apoteks-
näringen. Tonvikten i museet skulle ligga på de svenska föremålen, sum-
merade reservanterna, men den svenska odlingshistorien skulle framträda 
i sin nordiska inramning. 

Montelius anmärkte i sitt yttrande att reservanterna genom sitt för-
slag frångått den viktigaste vetenskapliga principen för museiutställningar: 
kravet på ordning och överskådlighet. Av museets vetenskapliga uppgift 
följde att samlingarna måste ställas ut på ett sätt som gav klara och tydliga 
bilder.

Till denna klarhet och reda hör i första hand, att den besökande 
alltid vet, i hvilket land han eller hon befinner sig, och att således 
först och främst samlingarna från olika länder hållas skilda, så att de 
ej blandas om hvarandra, ty härigenom skulle den museibesökande 
i hög grad förvirras.64

Men Montelius poängterade också, och i direkt opposition mot reservan-
terna, att museet utveckling pekade mot att det nordiska perspektivet var 
underordnat det svenska, en uppfattning som också den stora allmänheten 
delade. Det var inte museets nordiskhet som hade lockat så många bidrags-
givare, utan dess svenskhet, underströk han. Skansen uppfattades inte som 

63 Ibid., s. 28. 

64 ”Herr Montelius’ särskilda skrifvelse…”, s. 48. 
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ett friluftsmuseum för Norden, utan som ett för Sverige. Dessutom hade 
Artur Hazelius i museets stadgar slagit fast att det skulle vara ett hem för 
minnen ur det svenska folkets liv.

Meningsutbytet om föremålens ländervisa uppdelning och rumsliga se-
paration rörde inte bara vad för slags sorteringsprinciper som skulle gälla, 
utan också den historie- och museipolitiska frågan om Nordiska museets 
geografiska täckning. Vad för slags ordning som troheten mot grundaren 
föreskrev var inte självklar och den osäkerhet som byggts in i arvet efter 
Artur Hazelius huruvida museet var nordeuropeiskt, nordiskt, skandina-
viskt eller svenskt möjliggjorde berättigande slutsatser i helt olika rikt-
ningar. Installationskommittén försökte frigöra museet från osäkerheten 
om Artur Hazelius ambitioner på denna punkt genom att framhålla att det 
var ett svenskt museum för det svenska folket. Det är tydligt att Nordiska 
museet efter unionsupplösningen nationaliserades och på olika sätt gjordes 
”svenskt”. Det var en process i flera steg, där man till att börja med, som 
Installationskommittén föreslog, avsåg att tydliggöra att Nordiska museet 
i första hand var ett svenskt museum, vars geografiska täckning svarade mot 
nationens nya gränser. Någon utsortering av föremål från Finland, Estland, 
Danmark, Norge, Grönland, Island och Tyskland var ännu inte aktuell.65 

Men faktum är, att även om majoriteten av Installationskommitténs 
medlemmar var överens om att Nordiska museet framför allt var ett mu-
seum för den svenska nationen, var man inte överens om hur denna nation 
skulle gestaltas. Man var inte överens om vilken berättelse om nationen 
som museet skulle delge. Edvard Hammarstedt och Gustaf Vistrand an-
såg att den geografiska utställningsprincip som kommittén föreslagit för 
de ”nordiskt-germanska” och svenska allmogeföremålen var berättigad i 
ett ”folkslagsmuseum” men mera tvivelaktig i ett ”folkmuseum”. Om man 
betonade provinsiella skillnader blev det på bekostnad av ”den inbördes 
likheten och frändskapen af den nationella och etnografiska enheten hos 
vårt folk”. Både ur vetenskaplig och ur fosterländsk synvinkel var det rikti-
gare att framhålla enhetligheten i den folkliga odlingen. Ingen tjänade på 
att Nordiska museet framstod som en ”sammanfattning af skilda provins-
museer under ett gemensamt tak”. I den nya museibyggnaden borde man 

65 Det kan tilläggas att delar av samlingen av tyska skråsaker såldes på auktion i Berlin 1909. 
Det kan också tilläggas, att de tyska skråsakerna i huvudsak förmedlats till museet genom 
konstnären Thure Cederström, som var bosatt i München. Han var en av Artur Hazelius 
mest lojala bundsförvanter och bror till Emanuel Cederström, en av reservanterna.
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lämna utrymme för ”grupper af allmogeföremål från hela det af germansk 
befolkning bebodda området af vårt land” som var belysande för ”hela vårt 
folks ursprungligare odling viktiga moment.” Lämpliga ämnen var exem-
pelvis fiske, jakt och djurfångst. Utställningsmetoden hade inte varit främ-
mande för Artur Hazelius, tvärtom, påpekade Vistrand och Hammarstedt. 
Han hade själv ordnat detta slags utställningar på Drottninggatan.66 

Förhållandet mellan 
Nordiska museet och Skansen

I Installationskommitténs slutliga förslag till hur samlingarna skulle ordnas 
och visas i den nya byggnaden lämnades frågan öppen hur sidogallerierna 
kring hallbyggnadens golvplan skulle ordningsställas. Man kunde enligt 
kommitténs program möjligen inreda dessa med tretton svenska allmo-
geinteriörer och tretton exteriörer, som avbildade svenska landskap. De 
senare skulle inte utformas som dioramabilder med illusoriska effekter, 
utan som konventionella landskapsmålningar. Anledningen till att diora-
maidén måste överges var, menade kommittén, att de anvisade utrymmena 
inte möjliggjorde utförandet av dioramabilder av tillräckligt hög kvalitet. 
Interiörer och exteriörer skulle inte ordnas växelvis utan i var sin del av 
hallen.  I förordet till kommitténs program underströk Oscar Montelius 
att förslaget inte skulle ses som ett medvetet avsteg från museigrundarens 
planer. Han underströk att det var baserat på ingående diskussioner och 
sakkunniga utlåtanden från tre framstående konstnärer. Dessa påpekanden 
tydliggör frågans laddning. Gunnar Hazelius förordade, med hänvisning 
till museets traditioner och syften, en generös användning av interiörer 
och exteriörer i den nya byggnaden. Genom att ta ställning för de former 
av gestaltningar som Artur Hazelius hade favoriserat förtydligade Gunnar 
Hazelius sin ställning som traditionsförvaltare. Han skulle visa sig mycket 
envis och uthållig i denna roll och släppte inte taget om interiörernas och 
landskapsbildernas plats i den nya byggnaden. 

Våren 1904 var några beslut om installationen i den nya byggnaden 
ännu inte fattade. I september samma år togs frågan om utställningarna i 
den nya byggnaden upp i museets styrelse. Vid detta tillfälle gjorde Gunnar 

66 ”Till komitén för inredning af Nordiska museets byggnad”, Handlingar rörande installatio-
nen…, s. 39-41. Cit. s. 40. 
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Hazelius sitt sista utspel i installationsfrågan. För att förstå utgångspunk-
terna för detta utspel måste vi först ta några steg bakåt i tiden, närmare 
bestämt till Böttigers förslag till nya stadgar för museet. Förslaget innebar 
bland annat att man skulle skapa två chefsbefattningar, en för Nordiska mu-
seet och en för Skansen. Förslaget framlades för styrelsen i mars 1902.67

Böttiger ansåg, att det i stadgarnas andra paragraf borde stå följande: 

Nordiska museet består af två afdelningar nämligen:

a. Museet omfattande alla etnografiska och kulturhistoriska föremål 
(såsom äldre byggnader, husgeråd, bohag, redskap, fortskaffnings-
medel, minnesmärken, såsom runstenar, grafstenar m.m.) samt

b. Skansen med dithörande zoologiska och botaniska trädgård och 
dessutom allt det som finnes inom Skansens och Framnäs’ område 
och ej enligt nyss angifna synpunkt tillhör museet. 

Skansen borde ledas av en styresman och Nordiska museet av en annan, 
hävdade Böttiger. Styresmannen för Nordiska museet skulle ansvara för 
föremålssamlingarna, både de som fanns på Skansen (husen medräknade) 
och de som fanns på museet. Han skulle också leda det vetenskapliga arbe-
tet. Styresmannen för Skansen skulle ansvara för övriga verksamheter på 
Skansen.

Böttiger redogjorde för motiven för en uppdelning av Nordiska mu-
seet i två avdelningar vid ett styrelsesammanträde i november 1902.68 Re-
dogörelsen avslöjar att det låg starka museiideologiska och museipolitiska 
intressen bakom Böttigers organisationsförslag. Förslaget äger närmast sin 
museipolitiska motsvarighet i Sophus Müllers engagerade försök till gräns-
dragning mellan ”museum” och ”interiör”. För både Böttiger och Müller 
stod innebörden av ”museum” på spel. 

Böttiger förklarade att förslaget om en tudelning av styresmannapos-
ten grundade sig på det faktum att Artur Hazelius tagit på sig en dubbel 
uppgift. Han hade, för det första, bildat en omfattande samling av föremål, 
till forskningens och kommande generationers fromma. Han hade, för det 
andra, velat bevara det förflutna i levande gestalt. ”Han [Artur Hazelius] 

67 NMA. Nordiska museets ämbetsarkiv. Nämndens protokoll 26/3 1902.

68 NMA. Nordiska museets ämbetsarkiv. Nämndens protokoll 26/11 och 3/12 1902.
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ville göra sitt verk till en lefvande faktor i vårt folks lif, en faktor som skulle 
väcka och underhålla en känsla af samband med och förbindelse med det 
förflutna”, anförde Böttiger. Verksamheten på Skansen präglades av ambi-
tionen att ”rädda livet självt”. Nordiska museet däremot var resultatet av 
föremålssamlandet. I själva verket representerade Skansen och Nordiska 
museet olika verksamhetsfält, menade Böttiger. Att hålla samman dessa 
ställde orimliga krav på styresmannens förmåga. Att leda Skansen innebar 
att verka för den svenska fosterlandskänslan. Det var, betonade Böttiger, 
en upphöjd uppgift, ”en tempeltjänst af ädlaste slag”. Uppgiften krävde, i 
likhet med konstnärens eller skaldens, känslomässigt engagemang och vilja 
till personligt uttryck. Helt andra krav ställdes på styresmannen för Nord-
iska museet. Denne skulle ha en klar uppfattning om museets uppdrag som 
helhet, en grundlig kännedom om landets kultur och historia, erfarenhet 
av etnografiska studier, kunskaper i konsthistoria, arkeologi, arkitektur, 
bostadsinredning, vapenlära, kostymhistoria med mera. Nordiska museets 
styresman skulle dessutom vara hemmastadd i den moderna museitekniken, 
ägna sig åt forskning och kontinuerligt fördjupa sina ämneskunskaper.69

När Böttiger lade fram sitt förslag för Nordiska museets styrelse an-
vände han ordet fosterländsk upprepade gånger, men bara i förbindelse 
med Skansen. Skansen omtalades inte som ett museum och Artur Hazelius 
kallades inte för ”museiman”. I stället tilldelades han epiteten ”språkfors-
karen”, ”samlaren” och ”den store räddaren”. Denna tendens tydliggjorde 
Böttigers implicerade slutsatser: Skansen kunde inte betraktas som ett mu-
seum och den rätta ledaren av Skansen var inte en museiman. Det är i 
sammanhanget talande att Böttiger ville förbehålla allt ansvar för föremå-
len, även de föremål som fanns på Skansen, åt styresmannen för Nordiska 
museet. 

Då Böttiger talade om Nordiska museet förklarade han upprepade 
gånger att museiverksamhet dominerades av ”sysslandet med detaljer”. 
Det var en retorisk strategi som syftade till att understryka det storslagna 
i ledarskapet för Skansen. Att upphöja Skansen över museiarbetets enfor-
miga vardaglighet var också ett sätt för Böttiger att framhålla sin vördnad 
för Artur Hazelius, vars skapelse han stod i beredskap att splittra. Men 
innebörden i budskapet kunde också tolkas som det motsatta. Det var i 
själva verket ledarskapet för Nordiska museet som var upphöjt. Det för-

69 NMA. Nordiska museets ämbetsarkiv. Nämndens protokoll 26/11 och 3/12 1902.
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utsatte expertkunskaper om museer och vetenskaplig skolning. Uttrycket 
”tempeltjänst av ädlaste slag” kunde förstås som en deklassering av Skan-
sen, av dess föreståndare Gunnar Hazelius och av dess vördade grundläg-
gare Artur Hazelius.

Gunnar Hazelius var inte sen att formulera ett genmäle till Böttiger.70  
Han framhöll med bestämdhet att Nordiska museet och Skansen skulle 
hållas samman som en institution under en gemensam chef. Det var ytterst 
viktigt att delarna hölls samman: 

Ty Skansen behöfver för att hållas uppe som en fullt vetenskaplig 
och på allvarlig grundval stående fosterländsk och folklig museiin-
stitution ej endast stödet af museets vetenskapliga samlingar utan 
äfven och framför allt det ständiga stödet och kontakten med det 
kulturhistoriska detaljmedvetandet, som bör finnas i vidsträckt grad 
företrädt hos dess tjänstemän. 

Gunnar Hazelius framhöll också att Skansen representerade ett stort kun-
skapsmaterial med direkt beröring med de föremål och kompetenser som 
fanns på Nordiska museet. Han tillbakavisade Böttigers påståenden om att 
de kvalifikationer som begärdes av Skansens styresman var av annan art än 
de som krävdes av Nordiska museets. Inte oväntat använde Gunnar Haze-
lius benämningen ”museiinstitution” om Skansen. 

Förslaget att Skansen och Nordiska museet skulle organiseras som 
självständiga enheter ger en tydlig bild av hur museet framställdes som en 
institution i vetenskapens tjänst. Skansens berättigande som museum blev 
avhängigt av huruvida det kunde anses vara vetenskapligt syftande. Styrkan 
av normen att det moderna museet i första hand var ett arkiv för föremål 
gjorde det omöjligt för Gunnar Hazelius att försvara Skansen som ett mu-
seum av egen kraft. Han framhöll i stället den nära kopplingen till Nord-
iska museet som en garanti för att Skansen stod på vetenskaplig grund. 
Förbindelsen med Nordiska museet försäkrade sakligheten och allvaret 
i friluftsmuseets idé. Böttiger och Gunnar Hazelius var överens om att 
Skansen hade en folklig grund och en fosterländsk syftning. De var med 
andra ord överens om Skansens publikorientering. Böttigers förslag gick 
ut på att renodla Skansen som publik attraktion, berättigad av sin nytta för 
fosterlandskänslan.

70 Ibid.
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Böttigers och Gunnar Hazelius skilda uppfattningar kan beskrivas som en 
tvist om gränserna på museiinstitutionens karta. Gunnar Hazelius lyfte 
fram likheterna mellan museets olikartade delar. Han förespråkade per-
sonalens rörelser över gränserna, konkret och bildligt. Men han hävdade 
samtidigt att Skansen hade en självständig roll. På Skansen strävade man 
efter att bevara och levandegöra traditioner, men där fanns också en zoolo-
gisk trädgård. Mellan den zoologiska avdelningen och institutionens övriga 
avdelningar, Skansen inbegripen, ville Gunnar Hazelius dra en gräns. Han 
ansåg att den zoologiska avdelningen borde ställas under en egen förestån-
dare. Den gamla och etablerade tågordningen att museets personal omväx-
lande ägnade sig åt djur och åt föremål var i längden ohållbar, menade han. 
Det var också orimligt att begära att Nordiska museets styresman skulle 
ha omfattande kunskaper i zoologi och praktisk djurvård. Böttiger däre-
mot betraktade den zoologiska trädgården (under förutsättning att de mera 
exotiska djurarterna togs bort) som en naturlig del av Skansens verksam-
hetsområde, eftersom det handlade om att bevara ”livet självt”. Böttiger 
ville i stället renodla Skansen och skilja verksamheten där från Nordiska 
museet. På så sätt kunde man säkerställa att Nordiska museet inordnades 
under en moderniserad museiideologi och inte framstod som en oönskad 
hybrid mellan modernt och omodernt museum. 

Nordiska museets styrelse godtog inte Böttigers förslag till stadgeänd-
ring. Någon formell tudelning av chefskapet blev inte aktuell. I praktiken 
var emellertid museiinstitutionen delad i två delar. Böttiger slutade som 
intendent vid Nordiska museet och efterträddes av Berhard Salin. Gunnar 
Hazelius fortsatte som föreståndare för Skansen. Tanken om en uppdelning 
mellan Nordiska museet och Skansen kvarstod som alternativ i styresman-
nafrågan, men framför allt kvarstod den som en lösning på den svåra pie-
tetsfrågan. Om Nordiska museets, av alla parter erkända dubbla uppgift, 
att främja fosterlandskänslan och bidra till vetenskapen, kunde fördelas så 
att Skansen svarade för den förra och Nordiska museet för den senare, 
frigjordes Nordiska museet från barlasten av Hazeliusarvet samtidigt som 
det hölls levande ett stenkast därifrån. Dessutom kunde styrelsen behålla 
Gunnar Hazelius, såsom grundläggaren föreskrivit, genom att formellt ut-
nämna honom till chef för Skansen. Möjligheten av ett sådant scenario fick 
avgörande konsekvenser för Gunnar Hazelius strategiska överväganden. 
Han satte som ett av sina viktigaste mål att en tudelning inte skulle bli 
verklighet.
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Vägval i installationsfrågan
Våren 1904 hade en viktig förändring av förutsättningarna för installatio-
nen i den nya byggnaden ägt rum. Ett förslag om att Livrustkammaren 
skulle flytta in i Nordiska museet och ställas upp i hallen hade väckts.71 I 
mars 1904 delade Salin ut en promemoria till styrelsens ledamöter. Redan 
tidigare hade Claes G. Norström presenterat ett förslag. Det gick sam-
manfattningsvis ut på att sidogallerierna i hallvåningen skulle användas för 
interiörer och landskapsbilder i enlighet med Artur Hazelius plan.72 Salins 
promemoria innehöll beräkningar av samlingarnas omfång och krav på ut-
rymme i den nya museibyggnaden. Han hade tagit galleriernas indelning 
i kvadrater till utgångspunkt och kommit fram till att byggnaden innehöll 
112 kvadrater. Samlingarna krävde efter Salins uppskattning 182 kvadra-
ter. Även om samtliga utrymmen användes för utställning av föremålen 
skulle man tvingas att magasinera motsvarande 70 kvadrater. Gjorde man 
en entresolering av sidogallerierna i jämnhöjd med hallgolvet kunde man 
åstadkomma 28 kvadrater för forskarmagasin. Om man däremot använde 
sidogallerierna kring hallgolvet till interiörer och landskapsbilder skulle 
utrymmet för samlingarnas exponering minska med 20 kvadrater. Dess-
utom skulle möjligheten att skapa föremålsmagasin genom entresolering 
försvinna. Resultatet var, enligt Salin, entydigt. Om man accepterade Nor-
ströms förslag måste stora delar av samlingarna förvaras nedpackade.73  

Gunnar Hazelius skrev till Emanuel Cederström:

Salin har till styrelsens medlemmar kringsändt en cirkulärnot, vari 
han redogör för resultatet av de beräkningar som han uppgjort rö-
rande samlingarnas storlek. Där gör han gällande att byggnaden re-
dan nu är otillräcklig att utställa alla de samlingsföremål som museet 
äger. Skulle han ej få använda de ursprungligen till dioramabilder 
avsedda rummen vid stora hallens sidor, då blir följden säger han att 
halfva samlingen måste magasineras och nedpackas. Detta synes nu 

71 Se kap. 10.

72 Detta framgår av Salins p.m. Se nedan.

73 NMA. Bernhard Salin, p.m. 7/3 1904. Bilades senare nämndens protokoll. Nordiska mu-
seets ämbetsarkiv. Nämndens protokoll 21/9 1904. Bilaga. 
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göra stort intryck på styrelsens ledamöter och jag tvifvlar egentligen 
ej på utgången.74 

I september 1904 var det dags för Nordiska museets styrelse att fatta det 
avgörande beslutet i installationsfrågan. På bordet hade man tre förslag: 
Installationskommitténs förslag från 1902, Norströms förslag, som rörde 
utformningen av den stora hallens sidogallerier, samt Salins förslag.75 In-
stallationskommitténs program för den nya museibyggnadens inredning 
ansågs överspelat. I realiteten var det alltså mellan Norströms och Salins 
förslag som valet stod. Norströms var baserat på experiment med land-
skapsdioramor som han utfört tillsammans med Gunnar Hazelius och 
konstnären Alfred Bergström. Förslaget gick ut på att Artur Hazelius ur-
sprungliga plan för hallen skulle förverkligas. Hallens sidogallerier skulle 
inrymma landskapsdioramor och stuginteriörer.76 Förslaget presenterades 
mera ingående på mötet av Gunnar Hazelius. 

Salins förslag redovisades i tre delar. I underlaget ingick den ovan om-
nämnda skrivelsen, daterad i mars, ytterligare en skrivelse, daterad i sep-
tember, jämte några skisser, som visade hur Salin hade tänkt sig att utrym-
met i den nya byggnaden skulle disponeras.77 Varken Norströms skiss, som 
för övrigt endast visade hur hallvåningen skulle ordnas, eller Salins skrivel-
ser och skisser innehöll ett tydligt formulerat program för installationen. 
Den som i Salins förslag letar efter museiideologiska ställningstaganden 
blir besviken. Det är bara i ytterst allmänna och okontroversiella ordalag 
som Salin säger något om vilka principer som borde gälla. 

Det är anmärkningsvärt, att styrelsen skulle fatta det viktiga beslutet 
om installationen i den nya byggnaden med ett så magert beslutsunderlag. 
Det är troligt att det beslut man skulle fatta mera handlade om styresman-
nafrågan än om föremålens exponering i det nya huset. Om styrelsen valde 
Norströms och Gunnar Hazelius förslag till utformning av hallens sido-
gallerier kunde den räkna med att Salin lämnade sin post som intendent 
för Nordiska museet. Om man å andra sidan valde Salins förslag var det 

74 NMA. Gunnar Hazelius arkiv. Brev från G. Hazelius till E. Cederström 11/3 1904 (av-
skrift).

75 NMA. Nordiska museets ämbetsarkiv. Nämndens protokoll 21/9 1904. 

76 Norströms skiss bilades nämndens protokoll 21/9. 

77 Bernhard Salin, p.m. 7/3 1904 och 17/9 1904  jämte skisser. Bilaga till nämndens protokoll 
21/9 1904.
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svårt att välja Gunnar Hazelius till ny styresman för museet. Förslagen 
uppfattades som motstående. Det principbeslut som styrelsen skulle fatta 
var huruvida Artur Hazelius plan skulle realiseras eller ej, ett beslut som 
hade konsekvenser för frågan om vem som skulle leda arbetet med instal-
lationen. Detaljerna var mindre väsentliga och några mera uttömmande 
program krävdes egentligen inte. Beslutet handlade om vem som skulle 
ges förtroendet att utforma de nya utställningarna, Gunnar Hazelius eller 
Bernhard Salin. 

Salins förslag 
Salin undvek strategiskt nog att ta parti för den ena eller den andra for-
men av utställningsgestaltning. Han gjorde hela installationsfrågan till en 
utrymmesfråga. Man kunde ha exteriörer och interiörer i hallens sidogal-
lerier, men med tanke på hur stort utrymme de tog i anspråk fick man 
räkna med att packa ned stora delar av samlingarna. Föremålen skulle helt 
enkelt inte få plats. Om man avstod från interiörer och exteriörer kunde 
man i gengäld ställa ut lejonparten av samlingarna. Detaljerna i Salins för-
slag måste lämnas därhän.78 Det viktigaste i det här sammanhanget är att 
han faktiskt tänkte sig att det skulle finnas några stuginteriörer i hallens 
sidogallerier, även om han inte kunde rekommendera att interiörerna var 
öppna mot den stora hallen. Salin förklarade att museets samlingar kunde 
delas in i två huvudgrupper, den etnografiska och den historiska. För den 
etnografiska avdelningen kunde man tillämpa två principer, dels den to-
pografiska och dels den reala. Den topografiska innebar att man ställde ut 
föremålen landskapsvis. På så sätt framhävde man de provinsiella olikhe-
terna. Den reala sorterade föremålen utifrån deras användning och åskåd-
liggjorde genom typologiska serier faktorer som varit betydelsefulla ex-
empelvis för de religiösa föreställningarna. Den reala principen betonade 
kulturens enhetlighet − det var denna princip Hammarstedt och Vistrand 
hade gjort gällande i Installationskommittén. För de historiska samling-
arna gällde tillämpningen av den kronologiska principen. Lokalerna för 
deras utställning måste vara sammanhängande så att en vandring genom 
utställningsrummen gav ”en bild av kulturens framåtskridande.”79

78 Mera detaljerade uppgifter redovisas av Lindberg (1957). Se även Medelius (1998).

79 Bernhard Salin, p.m. 17/ 9 1904. Bilaga till nämndens protokoll 21/9 1904.  
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Gunnar Hazelius plädering
Installationskommittén hade kommit fram till att planen på landskapsdio-
ramor i den stora hallen av tekniska skäl måste överges. Den hade också 
varit tveksam till interiörer av samma skäl. Hur skulle valvets båglinje svara 
mot stuginteriörens taklinje? Gunnar Hazelius framhöll i sin plädering för 
sitt och Norströms förslag att de provuppställningar som de utfört tillsam-
mans med Bergström inte alls hade bekräftat kommitténs slutsatser.80 Om 
man placerade stuginteriörerna en bit in i valvet blev intrycket naturligt 
och förutsättningarna fanns att göra landskapsdioramor med hög konst-
närlig kvalité i hallens sidogallerier. Med rätt teknik behövde de inte ens 
bli särskilt kostsamma. Bergström hade målat på en transparent duk som 
släppte in ljuset från sidogalleriernas fönster. Den illusoriska verkan hade 
varit helt tillfredsställande och extra ljusreflektorer och skärmar hade visat 
sig överflödiga. 

Om de tekniska förutsättningarna fanns, vilka var då motiven för att 
överge planen på interiörer och exteriörer i hallens sidogallerier? Frågan 
handlade inte, som Gunnar Hazelius riktigt påpekade, om de tekniska de-
taljerna, inte om antalet, placeringen eller den konstnärliga kvalitén. Det 
handlade om huruvida man skulle förverkliga den museivision som bygg-
naden genom sin invändiga utformning materialiserade. De i stadgarna 
anvisade syftena, att museet skulle främja vetenskapen och väcka foster-
landskänslan, gjorde Nordiska museets ställning ”olik den andra kulturhis-
toriska samlingar intaga” framhöll Gunnar Hazelius. Andra museer kunde 
också sägas gagna fosterlandskänslan, men det skedde indirekt, som ett 
resultat av vad besökaren själv kunde hämta för intryck av en museiutställ-
ning. Artur Hazelius hade avsett att Nordiska museet på ett mera omedel-
bart sätt skulle fylla denna funktion. Ett realiserande av museets dubbla 
uppgifter ”att draga till sig, intressera och väcka den stora allmänheten” 
och ”de rent vetenskapliga kraven” krävde att man i alla delar övervägde 
deras förening. Den förra skulle inte lämnas åt Skansen och den senare åt 
Nordiska museet.

Ett dylikt åskådningssätt, som lokalt skillde det s. k. populära och 
det s.k. vetenskapliga, vore ej endast nytt, det vore äfven i sina 

80 Intendenten Hazelius’ yttrande i installationsfrågan. Bilaga till nämndens protokoll 21/9 
1904.
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konsekvenser efter min uppfattning ytterst fördärfbringande − för 
Skansen såväl som för Lejonslätten, för det populära såväl som för 
det vetenskapliga. Hela museet måste behärskas af en anda, för hvil-
ken det vetenskapliga, samt det lärande, väckande och folkuppfost-
rande få äga samma helgd. 

Skansen fick inte släppa den vetenskapliga grunden och på Lejonslätten 
fick man inte överge det väckande och stämningsskapande, det som kunde 
locka och intressera den stora publiken. 

Enligt Gunnar Hazelius manifesterade museibyggnaden − den stora 
hallen − faderns särpräglade museivision. Nordiska museet var inte bara en 
samling av föremål, det skulle samla folket. Hallen var avsedd att bli muse-
ets brännpunkt, en plats för fest, musik och fosterländska sånger. Faderns 
mål hade varit inget mindre än att göra byggnaden till ett ”fosterländskt 
tempel”. I detta tempel spelade stuginteriörer och landskapsdioramor en 
huvudroll. 

Om inga tekniska hinder låg i vägen för realiserandet av denna plan, 
kunde man överge den av ett annat skäl, framhöll Gunnar Hazelius. Sty-
relsen kunde ha en annan uppfattning om vilka syften byggnaden skulle 
förverkliga och vilja lägga dessa andra syften till grund för installationen. 
Det var viktigt att styrelsen var medveten om vilka val den stod att träffa: 

Grundmotsatsen blir i själfva verket denna! Skall det stämningsgif-
vande, uppfostrande och pedagogiska elementet här få gifva utslaget 
och de rent museala krafven underordna sig detta, eller skola de 
museala synpunkterna få vara de förhärskande och bestämma an-
ordningen i dess helhet?

Om styrelsen fattade ett beslut om att låta de vetenskapliga kraven över-
ordnas det fosterländska syftet, så skulle den också göra tydligt att ett så-
dant beslut markerade ett avsteg från Artur Hazelius vision. Styrelsen fick 
inte låtsas som om den agerade i trohet mot museigrundaren:

Hans starka och stridbara namn får ej plånas ut till en tom skuggbild 
– den får ej bli som en slags ur den fosterländska rustkammaren 
framdragen, dekorativ flaggtrasa hvilken till följd af en slags skyldig 
aktning får tjäna som prydnad för de mest olikartade och sinsemel-
lan stridiga projekt och hugskott.
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Gunnar Hazelius utspel gick ut på att ställa styrelsen mot väggen och få 
den att bekänna färg. Det hade en viktig förutsättning i Salins förslag till 
installation. Salin gjorde, som jag redan nämnt, installationen i den nya 
byggnaden till en utrymmesfråga, inte till ett museiideologiskt vägval. Han 
hade på ett övertygande sätt visat, att om planen på landskapsdioramor 
och stuginteriörer i hallens sidogallerier realiserades enligt Norströms och 
Gunnar Hazelius förslag, så skulle stora delar av samlingarna inte få plats i 
den nya byggnaden. Det var ett effektivt argument som Gunnar Hazelius 
bemötte med den omvända strategin. Han motsatte sig att installationen 
gjordes till en utrymmesfråga och satsade i stället allt på att lyfta fram den 
som ett museiideologiskt ställningstagande. Med vaga hänvisningar till fa-
derns intentioner, blev hans viktigaste argument att museibyggnaden ald-
rig varit avsedd att rymma museets stora samlingar. Den var i första hand 
avsedd för den fosterlandsväckande uppgiften. De rent museala kraven 
ställde själva byggnaden i bakgrunden.

Att byggnaden har blifvit sådan, som den är, beror naturligen ej på 
något förbiseende, utan därpå att Artur Hazelius här, i denna bygg-
nad, verkligen ville tillgodose det fosterländskt stämningsgifvande 
och pedagogiska momentet på − om så behöfvdes − de museala kraf-
vens bekostnad. 

Trohet mot museigrundaren kunde bara innebära byggnadens förverkli-
gande som ett ”fosterländskt tempel” där interiörprincipen användes i så 
stor utsträckning som möjligt och hallgolvet hölls fritt från föremål. Det 
fanns, enligt Gunnar Hazelius inga tekniska hinder för att genomföra idén 
om landskapsdioramor och stuginteriörer och det fanns heller ingen ut-
rymmesfråga. De föremål som inte fick plats fick förvaras på annat ställe. 
Kvar fanns det ställningstagande som styrelsen ville göra om museets fram-
tid. Den kunde välja att överge Artur Hazelius museivision och göra de ve-
tenskapliga kraven överordnade de fosterlandsväckande. Den kunde välja 
att stå fast vid visionen, då måste de vetenskapliga kraven få stå tillbaka. 
”De rent museala synpunkterna voro långt ifrån främmande för Artur Ha-
zelius; han var i själfva verket ytterst intresserad av att alla samlingarnas 
enskildheter skulle komma till sin fulla rätt”, påpekade Gunnar Hazelius, 
men fadern hade också med framgång arbetat efter pincipen att lösa en 
uppgift i sänder. Om museibyggnaden realiserades som den ursprungligen 
var tänkt, så skulle inga krafter sparas på att göra museet ”dragande, lock-
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ande och väckande” på publiken. Om man valde att överordna de ”musea-
la” kraven fanns inga skäl att lägga ned ansträngningar på publikens trivsel. 
Några stora publikskaror skulle inte lockas till museet.

Gunnar Hazelius ovilja att acceptera Salins definition av installationen 
som en utrymmesfråga tvingade honom till självmotsägelser. Medan han 
med stor emfas framhöll behovet av Skansens vetenskapliga förankring, 
var han beredd att gå åt det motsatta hållet för museet på Lejonslätten. 
Det var viktigare att åstadkomma det ”fosterländska templet” än den ve-
tenskapliga museiinstitutionen. Skansen fick under inga omständigheter 
framstå som stående på någon annan grund än vetenskapen. Museet på 
Lejonslätten blev troget Artur Hazelius museiideal om man övergav tan-
ken att vetenskapen kunde och borde läggas som dess fundament. Om 
Gunnar Hazelius hade accepterat premissen för Bernhard Salins förslag, 
vilket var att så stora delar av samlingarna som möjligt skulle få plats i den 
nya museibyggnaden, hade han varit tvungen att gå in i en diskussion om 
hur utrymmet skulle disponeras. Genom att framställa den fosterländskt 
väckande uppgiften som överordnad den vetenskapliga behövde han inte 
lämna några förslag till hur de båda uppgifterna kunde harmonieras i den 
nya byggnaden. Genom att göra gällande att Artur Hazelius aldrig hade av-
sett att museibyggnaden skulle rymma de stora samlingarna kunde Gunnar 
Hazelius renodla installationsfrågan som en pietetsfråga. Avsåg nämnden 
att svika museigrundarens visioner eller avsåg den att realisera dem?

Som man kunde vänta avstod museets styrelse från att deklarera några 
principiella museiideologiska ståndpunkter. Bland förslagen till installation 
valde man Salins − några motiveringar finns inte medtagna i protokollet. 
Salin, vars målsättning var att få rum med så många föremål som möjligt 
i den nya byggnaden, framhöll att Artur Hazelius stora insats hade varit 
att samla ett stort material för samtidens och eftervärldens vetenskapliga 
forskning.81 Gunnar Hazelius opponerade sig mot denna bild. 

Ett sista ord
Det viktiga beslutet om hallens utformning hade fattats. Någon styres-
man hade man ännu inte. Eftersom styrelsen hade antagit Salins instal-

81 Ibid.
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lationsförslag försvagades Gunnar Hazelius chanser att bli styresman för 
Nordiska museet. Det fanns däremot inget som hindrade att han kvarstod 
som det han i realiteten kommit att bli, nämligen chef för Skansen. Ur 
styrelsens synvinkel måste en lösning som innebar att Salin blev chef för 
museet och Gunnar Hazelius för Skansen ha varit lockande. I samband 
med att installationsfrågan avgjordes hade Gunnar Hazelius fått klart för 
sig att ”de blinda vandalerna” ville slå fast en delning av museets ledning, 
såsom Böttiger tidigare föreslagit.82 Möjligheten av ett sådant scenario fick 
honom att tillgripa en sista påtryckning. Gunnar Hazelius trädde tillbaka 
från sin intendentsbefattning på Skansen för att inte stå i vägen för valet av 
ny styresman för hela museiinstitutionen. På grund av utgången i instal-
lationsfrågan var han själv knappast någon tänkbar kandidat på denna post. 
Det fanns bara en: Bernhard Salin. På så sätt hoppades Gunnar Hazelius 
att kunna rädda Skansen från vad han fruktade annars skulle bli dess öde: 
en mindre respektabel förlustelseplats. Jag tänker främst på Skansen, skrev 
Gunnar Hazelius till museets ordförande Carl Curman, och fortsatte: 

Skansen kan och bör − det står för mig helt tydligt − ej hållas uppe 
som en från museet i övrigt självständig institution. Den är till sin 
plan och väsentliga karaktär på nästan alla områden ej att anse som 
annat än ett utflöde av det vetande och material som förefinnes inom 
den stora museibyggnaden på Lejonslätten. Varje avsöndrande av 
den fria tillförsel, som Skansen bör åtnjuta från museisamlingarnas 
sida, innebär en allvarlig fara, i längden avtynande och död. [---] 
Skansen har en gång karaktäriserats såsom varande intet annat än 
en ”variété patriotique”. Jag behöver ej här betona huru oförstående 
och helt oförenlig med allvaret i detta min faders verk ett sådant 
omdöme måste anses vara. Men vill man helt förebygga möjlighe-
ten i sådan tvivelsutan fördärvlig riktning, då får ej Skansen i anda, 
former och organisation skiljas från avdelningen på Lejonslätten. 
En sådan skilsmässa skulle i längden ödelägga bägge min faders ska-
pelser, sådana de av honom tänkts och utstakats.

Bara om Nordiska museet och Skansen stod under en gemensam chef 
kunde man vänta att ”alla de vetenskapligt bildade män, som är knutna vid 

82 NMA. Gunnar Hazelius arkiv. Brev från G. Hazelius till R. Themptander 29/10 1905 
(avskrift).
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arbetet på samlingarnas vård och förkovran också känna sig äga ansvar för 
Skansen”. 83

Man kan tolka det som att Gunnar Hazelius såg sig tvungen att offra 
sitt föreståndarskap för Skansen för att rädda faderns verk från vad som 
såg ut att bli dess splittring i två delar. För att helheten skulle bevaras var 
han själv tvungen att träda tillbaka. Man kan också tänka sig att Gunnar 
Hazelius faktiskt avsåg att en sista gång ge styrelsen chansen att välja ho-
nom till styresman för Nordiska museet och att han trots allt såg utgången 
i installationsfrågan som den enda möjliga. I det ovan citerade brevet till 
Emanuel Cederström, vilket skrevs innan beslutet i installationsfrågan var 
fattat, stod följande:

Hur jag än ser ställningen ter den sig rätt hopplös. Skulle helt mot 
förmodan styrelsen gilla min uppfattning om skyldigheten för oss 
att låta byggnadens plan och idé, det är på samma gång museets ur-
sprungliga grundtanke komma till sin rätt, äfven om det måste ske på 
bekostnad av samlingarnas utställningsmöjligheter, ja då avgår Salin 
och då får jag öfver mig hela museikopplet, har en styrelse som varit 
och är oviss om, var den bör ställa sig och som säkert ej skall hålla 
mig om ryggen samt har slutligen vid museet en amanuensstab, hos 
vilken jag ej har något stöd att vänta.84 

Det är möjligt att, men ovisst om, Gunnar Hazelius såg en möjlighet att bli 
styresman om Salin kvarstannade som intendent för Nordiska museet. 

Gunnar Hazelius utspel ger en föreställning om hur kraftfullt ifråga-
sättandet av Skansens museivärdighet framträdde under 1900-talets första 
decennium. För att försvara Skansens status som museum var Gunnar Ha-
zelius till och med beredd att avstå från den chefsbefattning man troligen 
var på väg att erbjuda honom. Några decennier senare stod idén om fri-
luftsmuseet högt i kurs och Artur Hazelius namn flög ut i världen på dess 
vingar. För Gunnar Hazelius var det annorlunda. Skansen, han själv och 
faderns minne stod på spel när vetenskapens helgd överskuggade foster-
landsväckelsens. Skansen − faderns stora stolta idé − hade blivit en skam-
fläck på Nordiska museets banér, ett musealt missfoster bara en bit bort 
från det ”egentliga” museet. Men inte ens Gunnar Hazelius kunde försvara 

83 KB. Carl Curmans arkiv. Brev från G. Hazelius till C. Curman 24/9 1904. 

84 NMA. Gunnar Hazelius arkiv. Brev från G. Hazelius till E. Cederström 11/3 1904 (av-
skrift).



Ansvaret för kulturarvet  Kapitel 9

�0�

Skansen på dess egna och heterogena villkor. Bara genom förbindelsen 
med ”vetenskapen” på Nordiska museet kunde Skansens värdighet bibe-
hållas åt framtiden. Det är lätt att fatta misstanke om att Gunnar Hazelius 
själv inte till fullo uppskattade den anläggning som Herman Hofberg en 
gång beskrev som en förening av folkligt förlustelseställe, kulturhistoriskt 
museum och zoologisk trädgård.85

I februari 1905 valdes Bernhard Salin till ny styresman för Nordiska 
museet. I slutet av samma månad dog Gunnar Hazelius. Han hade önskat 
att offentliggöra sin uppfattning i installationsfrågan. Samma år utgav Eli 
Heckscher därför Gunnar Hazelius anförande i styrelsen från september 
1904.86 Verner Söderberg såg till att licentiatavhandlingen om skråväsen-
det i medeltidens Tyskland befordrades till trycket året därpå.87 Som mu-
seiman var Gunnar Hazelius dock snart bortglömd.88 

Avslutning
Gunnar Hazelius inledde sin slutplädering i installationsfrågan med att på-
peka att hans stod inför en svår uppgift. Han skulle inte bara göra gällande 
vad han själv uppfattade som en riktig utveckling av Nordiska museet, han 
skulle också redovisa vad han visste, eller trodde sig veta, om faderns vi-

85 Herman Hofberg, Genom Sveriges bygder: Skildringar af vårt land och folk (1896), s. 43. 

86 Gunnar Hazelius, Yttrande i Nordiska museets installationsfråga: Afgifvet till nämndens proto-
koll den 21 september 1904 (1905). 

87 Gunnar Hazelius, Om handtverksämbetena under medeltiden: En inledning till skråväsendets 
historia i Sverige (1906).

88 Hamilton drar andra slutsatser av händelserna efter Hazelius död. Han menar att scena-
riot kan tolkas som att Statens historiska museum slog tillbaka mot Artur Hazelius. Gun-
nar Hazelius blev utmanövrerad och Salin från Statens historiska museum trädde i hans 
ställe. Hans Hildebrand tog plats i museets styrelse och Oscar Montelius blev ordförande 
i Installationskommittén. Förmodligen avsåg man, framhåller Hamilton, att förverkliga 
Oscar Montelius idé från 1897, att slå samman de båda museerna i den nya byggnaden. 
Vitterhetsakademiens och riksantikvariens plan var med andra ord att ta tillbaka sin ”för-
rymda” avdelning. Tolkningen är bestickande, men problematisk. Hans Hildebrand var, 
som jag har visat, motståndare till Montelius idé (se kap. 8). Som jag också har försökt visa, 
var det inte i första hand de gamla motsättningarna som satte sin prägel på händelseut-
vecklingen efter 1901, utan de nya, de som kom av professionaliseringen av museiväsendet 
och de unga professionellt medvetna museimännens inträde på arenan. De konfliktmöns-
ter som framträdde var mycket mera mångfacetterade än vad perspektivet av en vendetta 
från Statens historiska museum ger vid handen. Se Hamilton (2005). 
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sioner. I Gunnar Hazelius blickfält stod faderns önskan att han skulle föra 
museets traditioner vidare − detta var hans kallelse. Han skulle ”arbeta 
för upprätthållandet inom museet af de tankar och ideal” som hade varit 
ledande för fadern och vars livskraft och betydelse han själv hade lärt sig 
att lita på. Gunnar Hazelius var dock medveten om att hans sakkunskaper 
kunde betvivlas och det var inte heller givet att museets historia skulle vara 
vägledande för dess framtid.

Gunnar Hazelius hade ett vaket öga för de många svårigheter hans roll 
som traditionsförvaltare medförde och det är uppenbart att hans tilltro till 
faderns idéer inte var oreserverad. Men det största hindret för att Gun-
nar Hazelius skulle lyckas i sin strävan var förmodligen tvånget att gå från 
handling till program. Artur Hazelius hade etablerat ett mångtydigt och 
mångskiftande museum. Det hade skapat en öppenhet som möjliggjort 
olika slags tolkningar och växlande alliansbildningar. Osäkerheten om 
ambitionerna hade bidragit till en tolerans för oklarheten hos museiidén. 
När Gunnar Hazelius inträdde på museiscenen bidrog han till att renodla 
konfliktmönster i stället för att göra som sin far och oförskräckt jonglera 
med ”principerna”. Gunnar Hazelius blev en förespråkare för museiideal 
som de professionellt medvetna museimännen ansåg förlegade. Hans en-
visa fasthållande vid gestaltningsformer − interiörprincipen − som Sophus 
Müller tidigare förklarat inte ägde hemortsrätt på ett verkligt museum, 
gjorde honom till företrädare för en omodern museikultur. De unga, pro-
fessionellt medvetna museimännen delade visionen om det moderna mu-
seet, och såg som sin mission att realisera det. 

Distinktionen mellan ett modernt museum och ett omodernt museum 
blev meningsfull först när museikulturens brokiga mångfald framträdde 
som ett problem ur museiprofessionens synvinkel. Med professionens 
framväxt följde föreställningen att det äkta museet hade ett stort antal il-
legitima släktingar. Strävan efter att fixera det moderna museets betydelse 
och innehåll förutsatte att man avgränsade det mot det omoderna. Det 
betydde inte att man var säker på hur gränsen mellan det moderna museet 
och det omoderna skulle dras. I realiteten var det fråga om kontinuerliga 
förhandlingar, kompromisser och relativt hastiga museiideologiska för-
skjutningar. Friluftsmuseet var ett icke-museum kring 1900. Två decen-
nier senare var uppfattningen en annan. 

Professionaliseringen innebar att föremålen och samlingarna ställdes i 
förgrunden. Yrkeskompetensen bestod inte av att arrangera festliga histo-
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riska tåg på Skansen, att hålla reda på att kullorna som vaktade stugorna 
hade högtidsdräkterna på sig eller att ringa i kyrkklockorna vid rätt tid-
punkt. Den bestod idealt sett i hanteringen och utställandet av föremål, 
från konservering till noggranna vetenskapliga undersökningar. Musei-
föremål brukades inte, de bevarades för forskningen. Husen på Skansen 
framträdde ännu inte som museiföremål. Det skulle de så småningom göra. 
”Museum” kunde bara tänkas om den byggnad eller institution som rymde 
systematiskt ordnade samlingar. Skansen framträdde som en besvärlig ano-
mali, en påminnelse om hur publikfriande den omoderna museikulturen 
hade varit. Det gjorde också Nordiska museets byggnad. Den stod ofrån-
komligen som en manifestation av ”museets barndom”. Byggnaden som 
sådan bjöd på motstånd. 

När Gunnar Hazelius gjorde program av Artur Hazelius vittfamnande 
museiverksamhet försökte han på olika sätt ge vetenskaplig legitimitet åt 
de former som fadern hade favoriserat. När han blev trängd av Salin i in-
stallationsfrågan började han i stället lyfta fram publiken som Nordiska 
museets viktigaste adressat. Föremålen fick träda tillbaka. ”Museum” fick 
lov att underordna sig det ”fosterländska minnestemplet”. 

Att Nordiska museet efter Artur Hazelius död skulle bli en dynamisk 
och konfliktrik museiideologisk skådeplats är inte förvånande med tanke 
på att många invändningar redan var gjorda. Interiörernas och friluftsmu-
seernas museivärdighet hade betvivlats. Frågan om funktionella musei-
byggnader var väckt. Det var också frågorna om kuriositeternas betydelse, 
heterogena samlingars rumsliga separation, själva museiväsendets typo-
logisering och planmässiga organisering och deras yttersta syftningar. Ur 
förändringsivrarnas synvinkel materialiserade interiörerna, exteriörerna, 
dräktdockorna, de överfyllda rummen och de heterogena samlingarna i det 
”gamla” Nordiska museet på Drottninggatan det otidsenliga museet. Det 
gjorde också Skansen och det gjorde den nya museibyggnaden, som höll 
på att färdigställas på Lejonslätten. Samtidigt kunde ingen, åtminstone inte 
offentligt, ignorera detta arv. 

Alla som var involverade i frågan om hur samlingarna skulle exponeras 
i den nya byggnaden hänvisade till vad Artur Hazelius hade gjort och sagt. 
Ingen kunde bortse från historien. Det gällde bara att finna de lämpliga och 
för de egna syftena berättigande delarna. Arvtagarna − Gunnar Hazelius 
inbegripen − tolkade och skapade arvet efter museigrundaren. Ingen häv-
dade utåt att museets förflutna kunde lämnas därhän. Förbindelserna med 
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museigrundaren var alltför viktiga. Nödvändigheten av att kunna framvisa 
en kontinuitet mellan det ”gamla” och det ”nya” Nordiska museet berodde 
på dess rangplats i en civilsamhällelig offentlighet. Den konstituerades av 
alla de som gått i förening för Nordiska museet: medlemmar i Samfundet 
för Nordiska museets främjande, bidragsgivare av stort och smått, mecena-
ter och donatorer. Den famn Nordiska museet öppnade mot ”hela svenska 
folket” hade en mera konkret sida. Nordiska museet och − i synnerhet 
− Skansen vände sig inte till de stumma föremålen utan försökte tillmö-
tesgå den skådelystna Stockholmspubliken och de turister som gästade 
huvudstaden. Denna publikorientering hade karaktäriserat Artur Hazelius 
museiverksamhet från dess begynnelse i en paviljong på Drottninggatan. 
Nordiska museet och Skansen var ekonomiskt beroende av publiken. Om 
inte stora besöksskaror fortsatte att gå genom Skansens och det nya Nord-
iska museets portar var institutionens överlevnad hotad. 

Kraven på kontinuitet gjorde att förslag till förändringar framställdes 
som om de vore i enlighet med museets historia och Artur Hazelius planer. 
Traditionsförsvararna lånade i sin tur av den framryckande vetenskapens 
helgd och framhöll att Artur Hazelius museiideal var lika vetenskapliga 
som andra. Men när konflikterna i princip var bilagda genom styrelsens 
beslut i installationsfrågan fanns det en som skulle göra verklighet av de 
motstridiga kraven på trohet mot museigrundaren och museiprofessionell 
framsynthet. Det var Bernhard Salin.89 

89 Se kap. 12.
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Livrustkammaren 
i Nordiska museet

890

I samband med Stockholmsutställningen 1909 nyinvigdes Livrustkamma-
ren i sin nya lokal, den stora hallen i Nordiska museet. Historieskrivningen 
kring öppnandet och tiden närmast därefter kretsar kring några anekdoter, 
i vilka samlingens dåvarande föreståndare, Rudolf Cederström, spelar hu-
vudrollen. Sigurd Wallin, som arbetade vid Nordiska museet vid tiden för 
Livrustkammarens inflyttning, berättade om sina minnen i en nekrolog 
över Rudolf Cederström i Svenska museer 1944.1 Saken var den att Ceder-
ström ofta var sjuk, och så var fallet när invigningen av Livrustkammaren 
började närma sig. Rudolf Cederström och hans bästa vän och kollega Axel 
Nilsson hade under livliga diskussioner om principer och lämpliga utställ-
ningstekniker gjort åtskilliga utställningsexperiment. Till sin läggning var 
Axel Nilsson lika beslutför, yvig och impulsiv som Cederström var obeslut-
sam, pedantisk och kontrollerande. 

När Cederström blev sjuk fick Axel Nilsson ansvaret för att slutföra 
arbetet med Livrustkammarens uppställning. Tiden var knapp. Eftersom 
planen på att öppna Livrustkammaren i samband med industriutställning-

1 Sigurd Wallin, ”Rudolf Cederström och Livrustkammaren: En minnesbild”, Svenska mu-
seer 2 (1944), s. 31-33.
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en var ovillkorlig, var man tvungen att överge detaljfrågorna till förmån för 
en, som Wallin beskrev det, ”rask och översiktlig gruppering av de stora 
vapen och dräktsamlingarna”. Nordiska museets tjänstemän drogs in i ar-
betet att ordna typserier av bössor och värjor. Över verksamheten svävade 
den frånvarande föreståndarens ande. Den gamle vaktmästaren suckade 
och undrade vad baronen skulle säga. Axel Nilsson svarade: ”Nu skall du 
inte vara en sådan åsna att du tror att Ceder blir tacksam för vad vi gör. Vi 
blir allihop hans dödsfiender för vi har rört vid hans Kammare.” Uppställ-
ningen slutfördes och Livrustkammaren invigdes i sin föreståndares borta-
varo. Några dagar senare dök han oväntat upp. Sigurd Wallin, som under 
Axel Nilssons bortavaro vaktade samlingarna, följde Cederström på en 
långsam och tigande vandring i utställningen. Först efter flera timmars tyst 
granskning yttrade Cederström: ”Ja, fullt så djävligt som jag hade tänkt var 
det inte. I morgon börjar vi väl revidera katalogen och uppställningen.”2 

Det här kapitlet handlar om den utredning som föregick Kungl. Maj:ts 
beslut att Livrustkammaren skulle överlämnas som deposition till Nordiska 
museet och ställas ut i museets monumentala hall. Frågan om Livrustkam-
marens utflyttning från sina dåvarande lokaler i slottets nordöstra flygel 
aktualiserades av en skrivelse till Kungl. Maj:t från Riksmarskalksämbe-
tet under försommaren 1904. Ämbetet ville fästa uppmärksamheten på att 
kronprinsens söner inom en snar framtid kunde förutses behöva egna bo-
städer på slottet och att de delar av slottet som Livrustkammaren förfogade 
över därför borde underkastas kungens personliga disposition.3 

Beslutet om depositionen av Livrustkammaren i Nordiska museet fat-
tades av riksdagen i april 1905. År 1906 påbörjades överflyttningen av 
samlingarna. Sommaren 1907 öppnade det ”nya” Nordiska museet och 
sommaren 1909 öppnade Livrustkammaren i Nordiska museets stora hall.4 
Kronologiskt överlappar med andra ord historien om Livrustkammarens 

2 Ibid. Cit. s. 32 och 33. Se även Torsten Lenk, ”Rudolf Cederström in memorian”, Livrust-
kammaren 3, no 7-8 (1944), s. 97-110.

3 RA. Ecklesiastikdepartementet, Konseljakt nr 64, 17/3 1905. Skrivelse från Riksmar-
skalksämbetet till Kungl. Maj:t 18 juni 1904. Det visade sig senare att någon hastig ut-
flyttning av Livrustkammaren från dess lokaler på slottet inte var nödvändig. Se Kungl. 
Maj:ts Nåd. Proposition N:o 95. Bihang till Riksdagens Protokoll 1905.

4 Livrustkammarens deposition i Nordiska museet har tidigare endast kortfattat behandlats. 
Se Kersti Holmquist, ”Livrustkammaren i Nordiska museet”, i Nordiska museet under 125 
år, ed. Bengt Nyström et al. (1998), s. 146-148; Svante Svärdström, ”Kungl. Livrustkam-
marens första uppställning i Nordiska museet: Ett femtioårsminne”, Livrustkammaren 8, 
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deposition i Nordiska museet med slutdiskussionen om installationen i det 
”nya” Nordiska museet, som behandlats i föregående kapitel. Överlapp-
ningen är också tematisk. Den helt avgörande frågan för Gunnar Hazelius 
och Claes G. Norström i slutpläderingen om installationen var bibehållan-
det av Artur Hazelius plan på inrättandet av stuginteriörer och landskaps-
dioramor i den stora hallens sidogallerier. I denna plan ingick att hallens 
golvyta hölls fri från utställda föremål. Då en uppställning av Livrustkam-
maren i hallen innebar att golvytan togs i anspråk markerade förslaget om 
Livrustkammarens deposition i Nordiska museet ett tydligt avsteg från 
Artur Hazelius ursprungliga plan. I sitt avslutande utspel i installationsfrå-
gan ställde Gunnar Hazelius troheten mot Artur Hazelius museiskapelse 
på sin spets genom att upphöja både hallbyggnaden och planerna på dess 
inredning med stuginteriörer och landskapsdioramor till rangen av kvin-
tessensen av faderns museiideologi och museivisioner. Då var idén om att 
Livrustkammaren skulle flytta in i Nordiska museet redan väckt. 

Förslaget och utredningen om Livrustkammarens deposition i Nord-
iska museet aktualiserade flera vid tiden centrala historie- och museipo-
litiska teman. Jag har valt att lyfta fram följande tre: 1) De museipolitiska 
aspekterna av inrymmandet av en statlig samling i ett enskilt museum i 
förbindelse med Nordiska museets mångtydiga offentlighet. 2) Kontro-
verserna om den stora hallens mening, Artur Hazelius ursprungliga planer 
och lanseringen av olika alternativ för hallens användning som museirum. 
3) De professionella strävandena att etablera Livrustkammaren som ett 
modernt och vetenskapligt vapenhistoriskt museum och att distansera mu-
seet från sin tidigare och omoderna funktion av kunglig trofé-, relik- och 
skattkammare.

Livrustkammaren: en bakgrund
Livrustkammarens samlingar, vars växlande öden och många förflyttningar 
jag här inte kan gå in på, sammanfördes med Klädkammaren 1851.5 Un-

no 5 (1959). Ingendera av dem har uppmärksammat den roll som Livrustkammarens in-
flyttning spelade för Nordiska museets gradvisa inordning i den statliga museipolitiken.

5 För en skildring av Livrustkammarens historia före 1850, se Carl Anton Ossbahr, Vägled-
ning för besökande i Lifrustkammaren (1886), s. 3ff; Rudolf Cederström, ”Historisk inled-
ning”, Rudolf Cederström & Gösta Malmborg, Den äldre livrustkammaren (1930), s. XIII-
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der de följande åren utökades samlingarna med en mängd föremål, bland 
annat genom överflyttningar från Stockholms tygförråd, modellkamma-
ren på Artillerigården, flottans förråd och Gripsholms slott. Samlingarna 
förkovrades också med föremål från rustkammaren på Tidö slott (genom 
gåva), delar av E. M. von Willebrands stora samling av vapen (genom tes-
tamente), medeltida och orientaliska vapen ur Karl XV:s till staten skänka 
samlingar, rustkammaren på Ryningsbergs slott (genom gåva) och vapen ur 
Axel Bielkes till staten testamenterade samlingar.6

Livrustkammaren och Klädkammaren ställdes i början av 1850-talet 
ut i Arvfurstens palats. År 1856 flyttades de till Brunkebergs hotell och 
1865 till det nybyggda Nationalmuseum. I samband med flytten till Na-
tionalmuseum placerades Livrustkammaren och Klädkammaren under 
Överintendentsämbetet. När Nationalmusei konstavdelning bildat en för-
valtningsenhet 1868 underställdes Livrustkammaren denna. År 1881 fick 
Livrustkammaren en egen föreståndare. 7  

När Nationalmuseum öppnade för allmänheten i samband med In-
dustriutställningen i Stockholm 1866 var Klädkammarens samlingar 
uppställda i de lokaler som disponerades av Statens historiska museum i 
byggnadens bottenvåning. Livrustkammaren fick samsas med delar av 
konstsamlingarna på museets första våning.8 I bottenvåningen kunde man 
se kungliga reliker:

En blodig lärftsskjorta, begagnad af Gustaf II Adolf då han sårades i 
underlifvet i fäktningen vid Danziger-Haupt 1627.
     En blodig lärftsskjorta, begagnad af Gustaf II Adolf då han såra-
des i högra skuldran vid Dirschau 1627.
     Ett blodigt lärftslakan, uti hvilket Gustaf Adolfs döda kropp skall 
ha varit insvept då den fördes från Lützens slagfält.
     Äfven finnas flera blodiga kompresser, hvilka varit begagnade af 
konung Gustaf II Adolf.

XXIV. En populärt hållen skildring av Livrustkammarens är Barbro Bursell & AnneMarie 
Dahlberg (ed.), Livrustkammaren 375 år (2003).

6 Uppgifterna är hämtade från Carl Anton Ossbahr, ”Lifrustkammarens och dermed för-
enade samlingars tillväxt och förvaltning åren 1884-93. Berättelse på uppdrag af National-
musei nämnd”, Meddelanden från Lifrustkammaren, nr 1 (1894), s. 7f.

7 Ibid., s. 8.

8 Uppgifterna om Klädkammarens och Livrustkammarens placering i Nationalmuseibygg-
naden vid dess öppnande 1866 är hämtade från Carl Rydberg, Nationalmuseum: Några blad 
för besökande (1866).
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 Som kungen då han stupade, af de kejserliga plundrades ända intill 
linnet, har vårt museum icke fått förvara de kläder han då bar; de 
finnas i museet i Wien.
     De blodfläckade kläder Carl XII bar då hans lik fanns i löpgraf-
ven vid Fredrikshall utgöra dock den dyrbaraste af de reliker denna 
samling gömmer. De bestå af en rock af blått kläde med förgyllda 
messingsknappar, en väst af gult kläde med förgyllda knappar, ett 
par benkläder af gult kläde, en rundskuren kappa af blått kläde, en 
skjorta af lärft, något blodig, ett gehäng af sämsk, med förgyldt silf-
verspänne, något blodigt, en genomskjuten svart hatt med uppvikt 
brätte, ett par kraghandskar af sämsk, äfven blodiga, samt ett par 
kragstöflar med jernsporrar.9 

På första våningen visades ur Livrustkammarens samlingar ett större an-
tal kungliga karl- och hästrustningar, italienska och persiska sköldar, pan-
sarskjortor, stridshammare, armborst, bågar, hillebarder, svärd, värjor och 
sablar, kanoner, olika slags bössor, banér, fanor och standarer, pukor och 
trummor, sadlar och schabrak. ”Från konung Fredriks tid förvaras en bössa 
söndersprungen i tretton stycken vid tillfället af en kunglig jakt på Djur-
gården 1720, då konungen sköt efter en dofhjort. Konungen blef icke på 
något sätt skadad, hur det gick med dofhjorten  förmäler ej historien.”10 

I slutet på 1870-talet aktualiserades Livrustkammarens lokalfråga på 
nytt, i första hand med anledning av att man ansåg att samlingarna av konst 
och konstföremål krävde större utrymme i Nationalmuseibyggnaden. En 
kommitté med uppdrag att utreda flyttningsfrågan tillsattes och denna fö-
reslog senare i ett betänkande att Livrustkammaren skulle överflyttas till 
Kungliga Slottets nordöstra flygel. År 1883 beslutade Kungl. Maj:t att så 
skulle ske och 1885 öppnade Livrustkammaren i slottet. 

Två föreståndare
År 1883 anställdes Carl Anton Ossbahr som extra ordinarie amanuens vid 
Nationalmuseum. Han kom snart att ägna sig helt och hållet åt Livrust-
kammaren. När Livrustkammarens intendent Emil Ekhoff tog tjänstledigt 
tillförordnades Ossbahr till föreståndare; 1896 övertog han denna befatt-

9 Ibid., s. 13f. 

10 Ibid., s. 41-54. Cit. s. 46.
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ning. 1904 efterträddes Ossbahr av sin syssling Rudolf Cederström, som 
kvarstannade på posten i 40 år. Ossbahr hade ingen akademisk examen 
men har utnämnts till grundläggare av den svenska vapenhistorien. Han 
slutförde uppställningen av Livrustkammaren i de nya lokalerna i slottet, 
strävade efter att tydliggöra Livrustkammaren som vapenmuseum, publi-
cerade planschverk med avbildningar ur Livrustkammarens samlingar och 
experimenterade med konserveringsmetoder.11 

Rudolf Cederström delade det vapenhistoriska intresset med sin före-
trädare. Cederström hade akademisk utbildning inom historia och estetik, 
men ägnade sig även åt arkeologi och deltog i Hjalmar Stolpes utgrävning-
ar på Björkö. Så småningom blev vapenhistorien hans huvudsakliga veten-
skapliga område. Tyngdpunkten i Cederströms vapenhistoriska forskning 
låg på de olika vapenformernas utveckling. I samband med en vapenhisto-
risk kongress i Stockholm 1914 ordnade han en tillfällig typologisk utställ-
ning av nordiska vapenformer i Livrustkammaren. Cederström tillhörde 
kretsen av yngre yrkesmedvetna museimän och framstår i flera avseenden 
som representativ för sin generation. Vid sidan om att han bedrev vapen-
historisk forskning med utgångspunkt i Livrustkammarens samlingar var 
han också engagerad i konserveringsfrågor. I likhet med Ossbahr gjorde 
Cederström många experiment och han fanns bland de stiftande medlem-
marna i konserveringsföreningen Pietas. 

Cederströms engagemang i Livrustkammaren var lika stort som långt. 
Han strävade efter att utöka samlingarna, bland annat genom inköp av pri-
vata rustkammarsamlingar. Han verkade för att öka samlingarnas statsan-
slag men sökte också enskildas stöd för museets verksamhet. Som sin vik-
tigaste uppgift såg han dock föremålens konservering och exponering efter 
vetenskapliga riktlinjer. Vad som betraktades som vetenskapliga riktlinjer 
hann emellertid förändras under den 40-årsperiod som Cederström var 
engagerad i samlingarna. Överhuvudtaget gäller förstås att Cederströms 
uppfattningar om samlingarnas syfte inte var oförändrade under hans lång-
variga chefstid. När Cederström verkade för en flyttning av Livrustkam-
maren till Nordiska museet var han knappt 30 år och (liksom sina genera-

11 Hans Gillingstam, ”Ossbahr”, Svenskt biografiskt lexikon, bd 28 (1993), s. 399f.
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tionskamrater) uppfylld av sin självförståelse som förnyare av ett omodernt 
museiväsende.12 

Ossbahr och Cederström hade två viktiga gemensamma målsättningar. 
Den ena var att med hjälp av äldre inventarier försöka identifiera vilka före-
mål som funnits i den på 1500-talet inrättade Livrustkammaren på slottet. 
Detta var ett sätt att komma tillrätta med äldre tiders felaktiga historiska 
attributioner. Cederström skrev om Ossbahrs insatser på detta område att 
han lyckats ”påpeka orimligheterna i en mängd historiska dateringar och 
benämningar, som samlingen tagit i arv från romantikens dagar och som 
under dess period av dilettantisk vård vuxit och ytterligare utbroderats”.13 
Den andra var att återföra föremål som under 1500- och 1600-talet tillhört 
Livrustkammaren och att avskilja föremål från samlingarna som inte an-
sågs beröra dess (av Ossbahr utpekade och av Cederström konfirmerade) 
faktiska ämnesområden. 

Omkring 1880 förklarade Ossbahr att Livrustkammaren hade en dub-
bel identitet. Den var dels en personhistorisk och dels en allmän dräkt- och 
vapensamling.14 I samband med att bostadsfrågan ånyo hade hamnade på 
dagordningen på 1870-talet väcktes förslag om förflyttningar av föremål 
mellan de olika statssamlingarna. Det var närmast av denna anledning som 
Ossbahr upprättade en bestämning av Livrustkammaren som samling och 
museum. Föreståndaren för Artillerimuseum hade i ett memorial föresla-
git att de båda samlingarna skulle förenas och bilda ett militärhistoriskt 
museum, ett förslag som sannolikt spelade roll för Ossbahrs avgränsning 
av Livrustkammarens ämnesområden. Ett större antal kanoner och artil-
lerimaterial flyttades senare över till Artillerimuseum. Byggnadsmodeller 
från Java, som tillhörde Livrustkammaren men förvarades på Ulriksdals 
slott, flyttades till Riksmusei etnografiska avdelning. Dit flyttades också 
en del utomeuropeiska vapen, huvudsakligen från Malaysia. Några konst-
slöjdsföremål deponerades i Nationalmusei konstslöjdsavdelning och yt-
terligare några förhistoriska och medeltida vapen överlämnades till Statens 
historiska museum.15 

12 Skildringen av Rudolf Cederström bygger i huvudsak på Lenk (1944) och Nils Östberg, 
”Cederström, Carl Olof Rudolf”, Svenskt biografiskt lexikon bd 8 (1929), s. 196-200.

13 Rudolf Cederström, ”Livrustkammaren”, Ord och bild 37 (1928), s. 129-143. Cit s. 142.

14 Ossbahr (1894), s. 7. 

15 Ibid., s. 3-9.
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Genom förflyttningar av ting mellan statssamlingarna försökte man av-
gränsa de statliga museernas samlingar mot varandra och bestämma deras 
sakområden. Ur museiprofessionens perspektiv var renodlingen av hetero-
gena samlingar ett viktig steg mot förverkligandet av det moderna och ve-
tenskapliga museet. I praktiken underordnades emellertid renodlingsam-
bitionen ofta pieteten mot de enskilda museernas tillkomsthistorier och 
härav följande brokiga samlingar. Så sent som 1927 skrev Cederström att 
en avsöndring av militära saker och ett återförande av äldre Livrustkam-
marföremål skulle gagna Livrustkammarens konsolidering ”till en samling 
för landets historiska och dess kungars personliga minnen, med tyngdpunk-
terna i vapen och i vad som hör till det personliga uppträdandet, främst vid 
statsceremonier och andra högtidligheter.”16

Sveriges äldsta museum
I början av 1880-talet förklarade Ossbahr att Livrustkammaren och Kläd-
kammaren, som slagits samman kring 1850, bildade ett nytt museum. År 
1927 firade Livrustkammaren jubileum. Museet fyllde 300 år och utpeka-
des som Sveriges äldsta. Som minnesskrift utgav Cederström tillsammans 
med Gösta Malmborg ett par år senare en gammal inventarieförteckning 
över Livrustkammaren i boken Den äldre livrustkammaren 1654. I förordet 
skrev Cederström följande:

Livrustkammaren kom att bliva den värdefulla historiska samling, 
den nu är, tack vare inlämnandet av de dräkter, Gustaf II Adolf bu-
rit under fälttåget i Preussen 1627 […]. Förut hade den blott va-
rit en förrådskammare för kungliga vapen m. m. Att initiativet till 
denna förändring varit Gustaf II Adolfs eget framgår av riksrådets 
protokoll för den 13 nov. 1633, där det heter ”Kläderne belangade 
uti vilka Sal. Kungl Maj:t blef skuten i Preussen, de skole efter Sal. 
Kungl. Maj:ts egen befallning här uti Rustkammaren till en evig 
åminnelse förvarade blifva”.17 

Utpekandet av 1627 som museets födelseår förband Livrustkammaren 
med Gustav II Adolf. Som jag har visat förbands Riksantikvarieämbetets 

16 Cederström (1928), s. 143. Samma målsättning uttrycktes av Ossbahr (1886), s. 9. 

17 Cederström & Malmborg (1930), s. IX.
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födelse med samme kung och dennes år 1630 utfärdade memorial.18 Det 
var naturligtvis mera prestigefyllt och museipolitiskt slagkraftigt att kunna 
datera museet till 1627 och låta Gustav II Adolfs stjärna lysa över det, än 
att göra gällande att Livrustkammaren var ett museum som bildats kring 
1850, men även i ett annat avseende fyllde den tidiga dateringen berätti-
gande syften. Både Ossbahr och Cederström var angelägna om att kunna 
fastställa ett ursprung för Livrustkammaren såsom historisk samling. Det 
var ingen tillfällighet att Cederström i anslutning till Livrustkammarens 
jubileum 1927 utnämnde Livrustkammaren på slottet Tre Kronor till Sve-
riges första historiska museum.19 Identifieringen av uppkomsten av en his-
torisk samling (Ossbahr poängterade gärna att det var fråga om en vapen-
historisk samling20) utgjorde en lämplig begränsning av synfältet. Såg man 
till samlingarnas långa historia, dess många irrfärder och öden, blev det 
uppenbart att funktionen av historisk minnessamling inte varit den enda. 
I stället hade Livrustkammaren och Klädkammaren använts som attribut-
magasin vid kungliga dop, kröningar, begravningar och krigsceremonier. 
Från samlingarna hade man hämtat pärlor, silver och dekorativ rekvisita till 
skådespel och fester.21 Med historieskrivningens hjälp kunde Ossbahr och 
Cederström hävda att det fanns ett ursprungligt syfte med samlingarna − 
en historisk minnessamling − och att museets gränser utstakades av denna 
historia. I relation till detta ursprungliga syfte kunde vissa vanor, i synner-
het under 1700-talet och i början av 1800-talet, markeras som vederstygg-
liga avsteg främmande för museets idé.22 

Ett förslag till ny bostad
Frågan om Livrustkammarens utflyttning från sina dåvarande lokaler i 
slottets nordöstra flygel aktualiserades, som jag inledningsvis nämnde, av 
Riksmarskalksämbetet, som ansåg att Livrustkammarens lokaler på slottet 
borde underkastas kungens personliga disposition. I ämbetets skrivelse till 
Kungl. Maj:t 1904 kunde man bland annat läsa följande: 

18 Se kap. 2.

19 Cederström (1928), s. 135.

20 Ossbahr (1886), s. 3-6.

21 Cederström (1930), ”Historisk inledning”; Svante Svärdström (1958), s. 3f. 

22 Cederström (1928), passim.
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Det tillkommer visserligen ej RiksmarskalksEmbetet att yttra sig 
i fråga om den plats, dit Lifrustkammarens samlingar lämpligen 
skulle kunna förflyttas, under förutsättning att förevarande under-
dåniga framställning skulle vinna Eders Kongl. Maj:ts nådiga bifall. 
Då RiksmarskalksEmbetet emellertid har anledning att tro, att en 
sådan, i RiksmarskalksEmbetets tanke synnerligen förmånlig lokal 
skulle kunna erhållas för Lifrustkammarens räkning i midtelbygg-
naden af Nordiska museets nya palats å Kongl. Djurgården tillåter 
sig RiksmarskalksEmbetet i sammanhang härmed underdånigast 
omnämna detta till det afseende, Eders Kongl. Maj:t kan täckas i 
nåder fästa derpå.23 

Vem som hade underrättat riksmarskalken Fredrik von Essen om möjlig-
heten att Livrustkammaren kunde flytta till Nordiska museet är osäkert. 
Något officiellt tillkännagivande från Nordiska museets styrelse fanns inte. 
Riksmarskalksämbetets skrivelse remitterades till Nationalmusei nämnd, 
under vars överinseende Livrustkammaren stod. Nämnden begärde ett 
utlåtande från Rudolf Cederström. Av dennes yttrande framgick, enligt 
nämndens skrivelse till Kungl. Maj:t, att Nordiska museets styrelse under 
vissa villkor var beredda att upplåta centralhallen och vapensalen i Nord-
iska museet till Livrustkammaren.24 

Rudolf Cederström var en varm förespråkare av det väckta förslaget.25 I 
det begärda utlåtandet till Nationalmusei nämnd poängterade Cederström 
att en flyttning av Livrustkammaren inte endast motiverades av att kungen 
behövde få disponera Livrustkammarens rum på slottet. Museet var också 
i behov av bättre lokaler. Utrymmena var små och dessutom olämpliga 
att förvara föremål i. Stora delar av samlingarna (sadlar, schabrak, seldon, 
hästmunderingar, spetsar, hattar, musikinstrument och många kostymer) 
var till följd av utrymmesbristen magasinerade i förråd som ur konserve-
ringssynpunkt var högst bristfälliga. Betänklig ur denna synpunkt var också 

23 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 64, 17/3 1905. Skrivelse från Riksmar-
skalksämbetet till Kungl. Maj:t 18/6 1904.

24 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 64, 17/3 1905. Skrivelse från Nationalmu-
sei nämnd till Ecklesiastikdepartementet 30/9 1904. 

25 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 64, 17/3 1905. Skrivelse från Rudolf Ceder-
ström till Nationalmusei nämnd 5/9 1904. Bilagd skrivelsen från Nationalmusei nämnd 
30/9 1904.
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den fuktangripna källarvåningen. Lokalerna var överhuvud i behov av re-
paration. Dessutom saknades ett fotografiskt mörkrum, lokaler för rengö-
ring av föremål och arbetsrum för forskare. 

Om Livrustkammaren flyttade till Nordiska museet skulle det vara i 
formen av en deposition, förklarade Cederström. ”En omorganisation af 
Lifrustkammarens förvaltning torde blifva nödvändig”. Som skäl för en 
deposition angav han att Nordiska museet inte kunde frånsäga sig bestäm-
manderätten över de föreslagna lokalerna i museet då de utgjorde förbin-
delselänkar mellan museet olika avdelningar. Å andra sidan innebar depo-
sitionsformen ur Livrustkammarens synvinkel flera fördelar:

Då det för Lifrustkammaren måste vara af största nytta att blifva 
delaktig af en så stor, vetenskapligt arbetande institutions alla hjälp-
medel, såsom tillfällig förstärkning af arbetskraft, tillgång till dess 
enastående inrättning för föremålens konserverande o. dyl. synes 
ett deponerande af Lifrustkammaren till Nordiska Muséet vara den 
form som för Lifrustkammaren såsom en vetenskapligt arbetande 
institution vore den fördelaktigaste.

Cederströms skrivelse var mycket detaljrik när det gällde villkoren för den 
föreslagna depositionen. Han lämnade också uppgifter om vilka kostnader 
som Nordiska museets styrelse var villiga att ta på sig och vilka pengar som 
staten måste skjuta till. I korthet innebar depositionen att Nordiska museets 
styrelse tog över ansvaret för samlingarna med skyldighet att lämna årliga 
redogörelser till Kungl. Maj:t. Styrelsen skulle vidare ges ”den myndig-
het” som utövats av Nationalmusei nämnd i handläggning av ärenden som 
gällde Livrustkammaren. Föreståndaren för Livrustkammaren skulle dock 
förordnas av Kungl. Maj:t på förslag av Nordiska museets styresman.  

Intendenten vid Nationalmuseum begärde med anledning av Ceder-
ströms skrivelse ett yttrande från Nordiska museets intendent Bernhard 
Salin.26 Salin delade Cedertröms uppfattningar om Livrustkammarens för-
delar av att flytta till Nordiska museet. Lokalerna i den nya museibyggna-
den var större och mera ändamålsenliga. 

Salin lämnade i likhet med Cederström detaljerade uppgifter om vill-
koren för depositionen och framhöll som en garanti för staten att samling-

26 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 64, 17/3 1905. Skrivelse från Bernhard Sa-
lin till Nationalmusei nämnd, odaterad. Bilagd skrivelsen från Nationalmusei nämnd till 
Ecklesiastikdepartementet 30/9 1904.
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arnas föreståndare skulle utses av Kungl. Maj:t, att denne skulle kontra-
signera nämndens årliga redogörelser för Livrustkammarens förvaltning 
och att man på alla sätt skulle se till att Livrustkammarens samlingar inte 
blandades med Nordiska museets. Några motiv för att Livrustkammarens 
överflyttning skulle ha formen av en deposition lämnade Salin inte, men 
han påpekade att en utställning av Livrustkammaren i museets lokaler 
var fördelaktig ur Nordiska museets synpunkt. De två samlingarna skulle 
tillsammans ge en rik och enhetlig bild av Sveriges kulturutveckling utan 
motsvarighet i något annat land. ”Det är för att kunna framställa denna 
storslagna bild af svenska folkets historia, som Nordiska museet är villigt 
att göra de uppoffringar, som mottagandet, uppställandet och vården af 
Lifrustkammarens samlingar kommer att medföra”, avslutade Salin.

Av Cederströms och Salins skrivelser att döma fanns det redan en över-
enskommelse dem emellan om under vilka former som Livrustkammaren 
kunde flyttas till Nordiska museet. Nordiska museets styrelses inblandning 
är inte klarlagd. Det är inte osannolikt, även om det inte kan beläggas, att 
idén var Salins och Cederströms gemensamma och att Salin på förhand 
underhandlat med några av styrelsens ledamöter. 

Staten och värdigheten
Nationalmusei nämnd betonade i sin skrivelse − sedan man inhämtat Ce-
derströms och Salins yttranden − att man helst ville se en annan lösning på 
Livrustkammarens lokalfråga än en inflyttning i Nordiska museet.27 Med 
tanke på Livrustkammarens stora historiska och fosterländska värde borde 
museet inrymmas i en lokal som bättre motsvarade samlingarnas karaktär., 
hävdade man. Det var önskvärt att en sådan lokal tillhörde staten. Slottet 
var egentligen den bästa platsen, ett annat alternativ var Arvfurstens palats 
vid Gustav Adolfs torg.28 Palatset hade tillbörliga anor, ett centralt läge 
och en passande interiör. Ett iordningställande av palatset skulle visserli-
gen innebära vissa kostnader, men, menade nämnden, ”samlingarna för-
tjänar, såsom innehållande för hvarje svensk dyrbara minnen af våra store 

27 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 64, 17/3 1905. Skrivelse från Nationalmu-
sei nämnd till Ecklesiastikdepartementet 30/9 1904.

28 Arvfurstens palats hade inköpts av staten 1902.
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Konungar, fältherrar, statsmän m. fl., att svenska staten gör uppoffringar 
för deras värdiga och ändamålsenliga hysande”.

De föreslagna lokalerna i Nordiska museet, och i synnerhet centralhal-
len, var mindre lämpliga. Men, som nämnden insåg, om dessa lokaler blev 
erbjudna statens samlingar så var Livrustkammarens lokalfråga löst på ett 
för staten billigt sätt. Nämnden redogjorde för sin syn på villkoren för en 
deposition, men avslutade sin skrivelse med att ånyo framhålla sin av prin-
cipiella skäl negativa ståndpunkt: 

Nationalmusei nämnd håller dock före, att det vore staten värdigare 
och för de dyrbara samlingarna lämpligare, om staten själf uppläte 
lokal åt dem, skulle detta också ske med ekonomiska uppoffringar. 
För visso äro samlingarna värda äfven afsevärda sådana. Nämden får 
därför sluta med det hon började, att den lyckligaste lösningen af 
Lifrustkammarens bostadsfråga vore, att Arffurstens palats upplätes 
för dess samlingar och att Lifrustkammaren därmed blefve herre i 
eget hus.

Grunden för att Nationalmusei nämnd ansåg att Nordiska museet saknade 
tillbörlig värdighet att inrymma Livrustkammaren var att museet inte till-
hörde staten. Var det verkligen rimligt, och med statens intressen förenligt, 
att Nordiska museets styrelse genom mottagande av Livrustkammaren som 
deposition fick långtgående befogenheter över en statssamling? ”Dess sty-
relse utgöres af en nämnd af sju personer, af hvilka sex, ursprungligen valde 
af museets grundläggare, komplettera sig själfva, och den sjunde utses av 
Kgl. Maj:t”, påpekade nämnden. Visserligen ansåg Nationalmusei nämnd 
att Nordiska museets styrelse i sin dåvarande sammansättning var tillfreds-
ställande, men det fanns inget som hindrade att nämnden i framtiden satte 
lojaliteten med sina egna samlingar högre än lojaliteten med statens. Sta-
ten måste tillförsäkras en bättre garanti än den som föreslagits av Salin. En 
sådan garanti kunde staten få om man tillsatte en av Kungl. Maj:t utsedd 
inspektor som hade veto i alla frågor som rörde Livrustkammaren. 

Nordiska museets offentlighet
Huvudargument mot förslaget om att Livrustkammaren skulle flytta till 
Nordiska museet var att det senare inte var statligt. Det var ovärdigt för 
Livrustkammaren, och staten, att en betydande statssamling överfördes till 
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ett icke-statligt museum. Nämndens andra viktiga invändning gällde den 
stora hallens lämplighet som utställningssal. Nämndens skrivelse aktuali-
serade med andra ord två för Nordiska museet känsliga frågor: frågan om 
museets ställning som offentlig institution och frågan om vad man skulle 
göra med den stora hallen i museets nya byggnad. 

Skrivelsen från Nationalmusei nämnd remitterades till Nordiska mu-
seets styrelse. Salin hade gjort ett utkast till ett utlåtande som innehöll ett 
konkret förslag till överenskommelse mellan staten och Nordiska museet.29 
Salins förslag godkändes vid ett sammanträde i november 1904. Styrelsen  
förklarade sig villig att ta emot Livrustkammaren som deposition ”så att 
Lifrustkammaren såsom en Staten tillhörig, men i Nordiska Museet ingå-
ende särskild del ställes under Nämndens förvaltning”. Däremot ville man 
inte gå med på utnämningen av en inspektor eftersom styrelsen då skulle 
förlora all reell makt över ärenden som rörde Livrustkammaren. Styrelsen 
underströk att Nordiska museet inte hade någon egen ekonomisk fördel av 
depositionen. Den medförde i stället ökade kostnader. Däremot hade de 
båda samlingarna mycket att vinna på att placeras sida vid sida. I väsentliga 
delar skulle de ”komplettera hvarandra till belysande af det svenska folkets 
utveckling i etnografiskt och historiskt afseende”. Nordiska museet fann 
sig därför ”lika pliktigt som villigt att för detta måls vinnande söka i bygg-
naden å Lejonslätten bereda Lifrustkammaren plats”. 

Två av styrelsens medlemmar reserverade sig mot beslutet. Den ena var 
riksantikvarien Hans Hildebrand. Han framhöll att det var ”ovärdigt” för 
svenska staten ”att i en annan institution, i all synnerhet i en som icke är en 
statsinstitution, söka inackordering för en gammal, dyrbar, vida känd och 
vida prisad statssamling”.30 Den andre var Claes G. Norström. ”Frågan om 
Lifrustkammarens öfverflyttande till Nordiska museet har en djupt ingri-
pande betydelse för användningen af museibyggnaden å Lejonslätten samt 
för Museets ställning och förhållande till staten”, började Norström sin 
reservation. Han framhöll, trogen Artur Hazelius ideal, att en inflyttning 
av en statssamling skulle ha en negativ inverkan på museets oberoende 
ställning och fria utveckling. I likhet med Nationalmusei nämnd och Hans 

29 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 64, 17/3 1905. Skrivelse från Nordiska mu-
seet till Ecklesiastikdepartementet 22/11 1904.

30 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 64, 17/3 1905. Skrivelse från Nordiska 
museet till Ecklesiastikdepartementet 22/11 1904; Hans Hildebrands reservation bilagd 
skrivelsen. 



Ansvaret för kulturarvet  Kapitel 10

���

Hildebrand ansåg han att det vore mera lämpligt om Livrustkammarens 
samlingar inrymdes i en statlig byggnad.31 

Nordiska museets skrivelse remitterades till Nationalmusei nämnd. 
Denna påpekade ännu en gång att det vore mera värdigt för staten att Liv-
rustkammaren fick en bostad som tillhörde staten och att den bästa lös-
ningen vore Arvfurstens palats.32 Nämnden upprepade också, med hänvis-
ning till att Nordiska museets styrelse avvisat förslaget om en inspektor för 
Livrustkammaren, sitt påpekande om att Nordiska museet inte var någon 
statsinstitution och att dess styrelse i huvudsak valde sig själv. Häri såg 
man, vis av erfarenheten, stora faror: 

Den historiska erfarenheten lärer, att Nordiska museets vederbö-
rande städse med berömvärd energi tillgodosett Nordiska museets 
intressen. Det kan hända, ja, man kan med tämligen stor säkerhet 
säga, att det skall hända, att dessa intressen icke alltid skola samman-
falla med statssamlingarnas intressen. Då är det godt för staten att 
där äga en representant, hvars befogenhet icke inskränker sig till att 
framställa anmärkningar och önskemål, som ingen behöfver lyssna 
till; och detta blir så mycket nödvändigare som den af Eder Kungl. 
Maj:t tillförordnade föreståndaren − som tillika skulle vara Nordis-
ka museets tjänsteman och såsom sådan närmast sortera under dess 
nämnd − torde få svårt att där göra sig hörd i sådana fall, där statens 
intressen fodra ett och Nordiska museets ett annat. 

När Nordiska museets styrelse åter fick ärendet på sitt bord fick National-
musei nämnd, Hildebrand, Norström och andra som kunde tänkas dela 
deras uppfattningar om lokalernas ovärdighet svar på tal:

Huruvida det är staten värdigt eller ovärdigt att förskaffa Lifrust-
kammarsamlingarna plats i en synnerligen god lokal, tillhörig en 
offentlig institution som arbetar under offentlig kontroll, därom vill 
Nordiska Museets nämnd ej yttra sig, då den ju är part i saken.33

31 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 64, 17/3 1905. Skrivelse från Nordiska mu-
seet till Ecklesiastikdepartementet 22/11 1904; Claes G. Norströms reservation bilagd 
skrivelsen. 

32 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 64, 17/3 1905. Skrivelse från Nationalmu-
sei nämnd till Ecklesiastikdepartementet 20/1 1905.

33 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 64, 17/3 1905. Skrivelse från Nordiska mu-
seet till Ecklesiastikdepartementet 21/2 1905.
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Att denna invändning i själva verket var ett yttrande är uppenbart, men vad 
betydde egentligen ”offentlig institution” och ”offentlig kontroll” i sam-
manhanget? Det som Hildebrand, Norström och Nationalmusei nämnd 
hade tagit fasta på var ju att Nordiska museet inte ägdes av staten. Norström 
ansåg dessutom att museets hade stora fördelar av att stå självständigt från 
staten. Nordiska museets styrelse utnyttjade, i likhet med Artur Hazelius, 
mångtydigheten i begreppet offentlig. Mot Nationalmusei nämnds antyd-
ningar om att Nordiska museet hade lägre status eftersom det inte ägdes av 
staten framhöll man museets offentlighet, det vill säga man undertryckte 
Nordiska museet självständighet. Mot Norströms vaktslående om museets 
frihet och särart framhöll man också museets offentlighet, det vill säga mu-
seets likhet med andra – och statliga – museer. 

Ett införlivande av Livrustkammaren i Nordiska museet kunde bidra 
med en ny lösning på Nordiska museets seglivade legitimitetsproblem. Om 
Livrustkammaren uppställdes i museet kunde museets status som offent-
lig institution närmas definitionen av offentlig som ”statlig” och därmed 
ställas på en fastare grund. Ett införlivande av Livrustkammaren vände i 
själva verket upp och ned på det av Artur Hazelius fruktade scenariot att 
Nordiska museet skulle införlivas med en statssamling (det vill säga Statens 
historiska museum). I stället skulle en prestigefylld statlig samling av stort 
värde och med stark nationell laddning flytta in i Nordiska museet och 
underställas dess styrelse. Museet blev inte slukat av någon statssamling; 
det slukade en statssamling! Att detta scenario för riksantikvarien Hans 
Hildebrand tedde sig oacceptabelt − i synnerhet som Livrustkammarens 
införlivande med Statens historiska museum vid flera tillfällen tidigare va-
rit aktuell − är i sammanhanget inte förvånande. 

Hallen: fosterländsk minneshall, 
festhall eller promenadplats

De utrymmen som var aktuella för Livrustkammaren i Nordiska museet 
var den stora hallen (med undantag av utrymmet mellan entrén och absi-
den), vapensalen (som var belägen ovanför vestibulen och öppen mot hal-
len) och mittpartiet i den södra flygelns bottenvåning. En deposition av 
Livrustkammaren grep alltså rakt in i frågan om användningen av museets 
stora hall. När de inblandade parterna i Livrustkammarfrågan yttrade sig 
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över de aktuella lokalerna uppstod strax meningsskiljaktigheter. De gällde 
dels den stora hallens användbarhet som utställningsrum och dels vad som 
hade varit Artur Hazelius ursprungliga planer. 

Cederström framhöll i den begärda skrivelsen till Nationalmusei nämnd 
1904 att hallen visserligen saknade slottets historiska stämning men i gen-
gäld ägde storslagenhet. ”Starkare framhäfd än där, i hufuvdrummet af en 
byggnad som innesluter den allsidigaste samling till belysande af svensk 
kultur och historia under nyare tiden, torde Lifrustkammarens historiska 
samling knappast kunna blifva”. Men bortsett från att hallen var monu-
mental hade den flera andra fördelar. Livrustkammaren skulle få större 
ytor till sitt förfogande. Belysningsförhållandena var goda och, framför 
allt, det var frågan om utrymmen som hade en jämn temperatur över året.34 
Salin anförde i sin skrivelse till Nationalmusei nämnd att den stora hallen 
skulle framhäva Livrustkammarens samlingar av historiska minnen och ge 
publiken ett stämningsfullt och högtidligt intryck.35

Nationalmusei nämnd var emellertid mera tveksam till den stora hal-
lens lämplighet som utställningslokal. Man hade tagit hallen i besiktning 
och funnit att denna i kraft av sin monumentalitet lämpade sig väl för Liv-
rustkammarens samlingar, men bara om man bortsåg från omständigheten 
att hallen ”såsom ej ursprungligen afsedd för utställningar af museiföremål 
o. d., till följd af sina ovanliga proportioner ej kommer att verka så för-
delaktig som önskligt vore särdeles på de många smärre föremålen, såsom 
vapen och klädespersedlar, som bilda samlingens hufvudbeståndsdel”. En-
ligt nämnden hade provuppställningar av Nordiska museets egna föremål i 
hallen inte slagit väl ut. Man hyste också betänkligheter när det gällde den 
stora hallens brandfarlighet. 

Dessa skäl mot de dyrbara och enastående samlingarnas flyttning till 
ifrågavarande lokaler, hvilka, nämnden upprepar det, ursprungligen 
ej varit afsedda till museilokal och därför ej uppfylla nutida ford-

34 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 64, 17/3 1905. Skrivelse från Rudolf Ceder-
ström till Nationalmusei nämnd, 5/9 1904. Bilagd skrivelsen från Nationalmusei nämnd 
till Ecklesiastikdepartementet 30/9 1904.

35 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 64, 17/3 1905. Skrivelse från Bernhard Sa-
lin till Nationalmusei nämnd, odaterad. Bilagd skrivelsen från Nationalmusei nämnd till 
Ecklesiastikdepartementet 30/9 1904.
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ringar på en sådan, äro ur museiteknisk synpunkt alltför tyngande 
för att nämnden skulle kunna förbigå dem med tystnad.36 

Ledamöterna i Nationalmusei nämnd var knappast omedvetna om de 
konfliktladdade förhållandena vid Nordiska museet vid denna tid. Man 
visste att frågan om hallen och dess ”ursprungliga syfte” som museirum 
var brännbar. När skrivelsen från Nationalmusei nämnd remitterades till 
Nordiska museet svarade dess styrelse angående den ursprungliga planen 
för hallen följande:

Visserligen är hallen icke ursprungligen afsedd till egentlig utställ-
ningssal utan snarare till en fosterländsk minneshall, vid hvars prydande 
dock alltid utställningsföremål af ett eller annat slag skolat komma 
till användning; och Lifrustkammarens dekorativa och delvis pom-
pösa samlingar af troféer och historiska minnen ägna sig alldeles 
särskildt härför, på samma gång som lokalens ståtliga arkitektur är 
synnerligen passande såsom omramning kring dessa dyrbara, till det 
fosterländska sinnet så mägtigt talande samlingar.37 

Även ur utställningsteknisk synvinkel var lokalen passande, ansåg styrelsen, 
som dessutom bedömde brandfarligheten som mycket större i Arvfurstens 
palats. 

Norström, som var museibyggnadens kontrollant, delade inte styrel-
sens uppfattning om att hallen var avsedd till en ”fosterländsk minneshall”. 
Den reservation som han lämnade till styrelsens beslut gällde inte bara den 
ovan berörda hotade självständigheten, utan också hallens ursprungliga 
bestämning. En uppställning av Livrustkammaren var inte förenlig med 
denna, betonade Norström. Hallen var inte avsedd att fungera som ett ut-
ställningsrum för föremål och den igenmurning man vidtagit av hallens 
sidogallerier gjorde den ännu mindre lämplig som sådan. 

Den har istället från början afsetts att blifva en fosterländsk festhall, 
hvars golf skulle rymma stora skaror af vårt folk, som här, omgif-
vna av bilder och föremål belysande Nordens kultur borde äfven på 

36 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 64, 17/3 1905. Skrivelse från Nationalmu-
sei nämnd till Ecklesiastikdepartementet 30/9 1904.

37 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 64, 17/3 1905. Skrivelse från Nordiska mu-
seet till Ecklesiastikdepartementet 22/ 11 1904. (Min kursivering.)
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annat sätt en genom samlingarnas omedelbara studerande lära att 
känna och älska sitt land.

Om Livrustkammaren flyttade in förfelades Artur Hazelius ursprung-
liga syfte, påpekade han.38 Norströms reservation spelade Nationalmusei 
nämnd i händerna. Den styrkte tvivlen och gjorde nämndens ledamöter 
ännu mera övertygade om att Livrustkammaren inte borde flytta till Nord-
iska museet. 

För Nordiska museets styrelse hade situationen nu blivit trängd. Leda-
möterna hade blivit ifrågasatta som tillförlitliga traditionsvitten. Norströms 
reservation hade satt fingret på det implicita budskapet i Nationalmusei 
nämnds skrivelser, nämligen att hallen var bestämd av en museikultur där 
publiken och inte föremålen stod i centrum. Vad hände? I sitt sista utta-
lande påpekade Nordiska museets styrelse att man stod fast vid sin uppfatt-
ning om den stora hallens lämplighet som museilokal. Att nämnden i sin 
förra skrivelse hade formulerat det som att hallen ursprungligen inte varit 
ämnad att fungera som utställningssal var att fatta som att den ursprungli-
gen var tänkt att bilda något mera än ett vanligt utställningsrum. Det betyd-
de inte egenskapen av utställningsrum skulle vara den främmande. I 1883 
års tävlingsprogram för museet hade Artur Hazelius gjort tydligt att hallen 
skulle innehålla interiörer, men han hade också påpekat att man där even-
tuellt kunde ställa ut föremål, framhöll styrelsen. Norströms reservation, 
som Nationalmusei nämnd åberopat i sitt remissvar, var på denna punkt 
ensidig, menade man.39 Norström reserverade sig även denna gång. 

Då nämnden [Nordiska museets styrelse] bemött min af Natio-
nalmusei nämnd åberopade åsigt, att ”stora hallen icke skapats till 
utställningsrum för samlingar”, genom att erinra om det för pri-
stäflan till museibyggnaden uppgjorda programmet, tillåter jag mig 
påpeka, dels att det derstädes använda ordet ’måhända’ i fråga om 
föremåls uppställande å hallens golf icke torde behöfva angifva, att 
hallen blifvit byggd för sagda ändamål, men att Dr A. Hazelius dere-
mot till mig upprepade gånger förklarade, att han icke afsett hallen 
till utställningsrum […]

38 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 64, 17/3 1905. Skrivelse från Nordiska mu-
seet till Ecklesiastikdepartementet 22/11 1904; Claes G. Norströms reservation bilagd 
skrivelsen.

39 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 64, 17/3 1905. Skrivelse från Nordiska mu-
seet till Ecklesiastikdepartementet 21/2 1905.
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Detta visste också nämnden och inte minst dess ordförande I. G. Clason, 
påpekade Norström listigt. Denne hade själv i sin promemoria till instal-
lationskommittén skrivit att hallen skulle vara en ”promenadplats”.

De ömsesidiga fördelarna
När Salin och Cederström i sina första skrivelser till Nationalmusei nämnd 
1904 argumenterade för Livrustkammarens inflyttning i Nordiska museet 
framhöll de som det starkaste motivet att de två samlingarna tillsammans 
skulle bilda en historisk och etnografisk helhet. Livrustkammaren skulle 
visserligen ges en monumental inramning, men det viktigaste resultatet av 
en inflyttning i Nordiska museets stora hall var, menade Cederström, ”att 
samlingen från att nu stå mer isolerad som en för allmänheten mer främ-
mande specialitet, vapen, med enstaka föremål af framstående historiskt 
värde, då jämte det material Nordiska Muséet sjelft eger skulle kunna gifva 
en helhetsbild af det svenska folkets kultur och historia, från den högste 
till den lägste”.40 Salin framhöll på ett liknande sätt att Livrustkammaren 
skulle kunna dra avsevärda fördelar av att komma i kontakt med Nordiska 
museet, vars syfte var att belysa det svenska folkets utveckling från den 
nyare tidens början. ”För den som studerar Lifrustkammarens samlingar 
innehålla Nordiska museet en mängd jämförelse- och anknytningspunkter, 
och för den stora allmänheten blifva de historiska föremålen i Lifrustkam-
marens samlingar lättare att till sitt fulla värde uppskatta, när de äro stälda 
i samband med hela kulturutvecklingen än, när de endast ega en speci-
alsamling af vapen till bakgrund”. Den ”rätta uppfattningen” av Livrust-
kammarens föremål skulle underlättas. Nordiska museets samlingar skulle 
i gengäld bli mera fullständiga och kunna ge en ”fylligare och helgjutnare 
bild af det egna landets kulturutveckling än något museum i något annat 
land för närvarande torde göra”.41

40 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 64, 17/3 1905. Skrivelse från Rudolf Ceder-
ström till Nationalmusei nämnd, 5/9 1904. Bilagd skrivelsen från Nationalmusei nämnd 
till Ecklesiastikdepartementet 30/9 1904.

41 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 64, 17/3 1905. Skrivelse från Bernhard Sa-
lin till Nationalmusei nämnd, odaterad. Bilagd skrivelsen från Nationalmusei nämnd till 
Ecklesiastikdepartementet 30/9 1904.
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En främmande specialitet med enstaka föremål av framstående historiskt 
värde; detta var knappast en bild av Livrustkammaren som Nationalmu-
sei nämnd ville vidgå. Enligt denna var Livrustkammaren något annat: en 
dyrbar, statlig samling med stort fosterländskt och historiskt värde som 
innehöll ”för hvarje svensk dyrbara minnen af våre store Konungar, fält-
herrar, statsmän m. fl.”.42 Det av Cederström och Salin anförda motivet, 
Livrustkammarens marginalposition, upprepades inte i de efterföljande 
skrivelserna. I stället talade Nordiska museets styrelse om det kongeniala 
i att inrymma Livrustkammaren i en hall som var ägnad de fosterländska 
minnena. Det finns flera möjliga skäl, som inte utesluter varandra, till att 
Salin, som föredrog frågan i nämnden, kom att byta strategi. Den huvud-
sakliga anledningen var förstås att fastslå att hallens ursprungliga ändamål 
var ett argument för Livrustkammarens inflyttning, inte ett argument mot. 
En annan var den totala bristen på gehör från Nationalmusei nämnds sida 
för de skäl som Salin och Cederström först hade anfört. Ett tredje skäl 
torde hänga samman med den centrala ställning som frågan om den stora 
hallens lämplighet som utställningsrum kom att få i utredningen. 

I Cederströms och Salins första skrivelser var den stora hallen något av 
en detalj i relation till den helhet som man skulle vinna till forskningens och 
publikens fromma om Livrustkammaren och Nordiska museet förenades. 
För Cederström som professionellt medveten museiman framstod Nord-
iska museets nya byggnad, i jämförelse med lokalerna på slottet, som mera 
i överensstämmelse med de ”nutida fordringarna” än bristfälliga i samma 
avseende. Denna argumentering bet, som vi redan konstaterat, knappast på 
Nationalmusei nämnd, som i stället fokuserade på hallens olämplighet som 
utställningsrum om man beaktade de ”nutida fordringarna”. Hallen var, 
skrev nämnden, inte ägnad att bli en museilokal. Nordiska museets styrelse 
undvek i sina svarsskrivelser frågan om ”de nutida fordringarna” och tog 
i stället fasta på det ursprungliga syftet som fosterländsk minneshall. Man 
bör för övrigt notera, att byggnadens arkitekt var styrelsens ordförande, 
något som onekligen reser frågor om hur han själv såg på dess arkitekto-
niska utseende i förhållande till Nordiska museets samlingar samt Artur 
Hazelius planer och de många invändningarna mot dessa.

42 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 64, 17/3 1905. Skrivelse från Nationalmu-
sei nämnd till Ecklesiastikdepartementet 30/9 1904.



Kapitel 10 Ansvaret för kulturarvet

���

Man får förmoda att Nordiska museets styrelse och Salin var missnöjda 
med Norström och hans reservationer. Norström gick Nationalmusei 
nämnds ärenden och blottlade oförskräckt konflikterna kring Nordiska 
museets innehåll och syfte. Det är tydligt att Nordiska museets styrelse 
ville hålla frågan om en inflyttning av Livrustkammaren utanför diskussio-
nen om huruvida denna var förenlig med museets traditioner och hallens 
ursprungliga syfte eller ej, även om man inte lyckades. 

När ärendets utredning påbörjades hade man ännu inte fattat något 
beslut i installationsfrågan, men det mesta tydde på att anhängarna till Ar-
tur Hazelius plan för den stora hallen var färre än motståndarna. Det var 
åtminstone klarlagt att Salin, vars åsikter var betydelsefulla eftersom han 
var Nordiska museets intendent, inte ville att hallen skulle omges av stu-
ginteriörer och landskapsdioramor i ett stort antal. Det är osäkert vilken 
roll som förslaget om Livrustkammarens inflyttning spelade för utgången 
i installationsfrågan. Hur som helst måste en inflyttning av Livrustkam-
maren ha framstått som en attraktiv lösning på problemet vad man skulle 
göra med hallen när de tidigare föreslagna publikdragande anordningarna 
inte tedde sig som möjliga eller önskvärda att realisera. Hallen hade ge-
nom igenmurningen av sidogallerierna blivit mera sluten till sin karaktär 
och dess monumentalitet sades passa för Livrustkammarens föremål. Om 
Livrustkammaren, vars status av kunglig elitsamling och skattkammare 
var obestridlig, ställdes upp i hallen skulle intrycket av denna förstärkas 
i monumental riktning. Frågan om vad man skulle göra med det öppna 
utrymmet kunde lösas och samtidigt skulle hallen ges en mening som fos-
terländsk minneshall. 

För de unga professionella museimännen stod inte fosterländska min-
neshallar högt i kurs. Det är i sammanhanget ironiskt att Cederström var 
en drivande kraft bakom inflyttningen av Livrustkammaren i Nordiska 
museet. Men samtidigt som en inflyttning av Livrustkammaren onekli-
gen drog hallen i riktning mot fosterländsk minneshall och tydliggjorde 
Livrustkammarens karaktär av nationell prestigesamling, fanns det även 
ur professionell synvinkel fördelar. Den stora hallen blev ett rum där man 
ställde ut föremål. Därmed blev den en museilokal, en plats för utställ-
ning. Även om lösningen ”fosterländsk minneshall” var problematisk ur 
förändringsivrarnas synvinkel så hade man åtminstone lyckats bli kvitt al-
ternativen ”festhall” och ”promenadplats” och därmed tagit några steg mot 
”museum”.
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Avslutning
Det framgår av det yttrande som Nationalmusei nämnd inkrävde från Ce-
derström, angående det väckta förslaget om en överflyttning av Livrust-
kammaren till Nordiska museet, att denne hade tänkt sig att Nordiska mu-
seets och Livrustkammarens samlingar delvis skulle förenas. Föremål från 
Livrustkammaren kunde ställas ut på Nordiska museets olika avdelningar 
och vice versa. Cederström påpekade att föreståndaren för Livrustkam-
maren skulle anställas som ordinarie amanuens vid museet. Denne skulle 
ha särskilt ansvar för Livrustkammarens samlingar och dessutom vården 
av de avdelningar på Nordiska museet som sammanföll med Livrustkam-
maren.43 Det är alltså tydligt att Cederström föreställde sig att gränsen 
mellan de båda samlingarna skulle korsas, både av ting och av honom själv 
i egenskap av föreståndare för Livrustkammaren och amanuens vid museet. 
Om detta varit ett gemensamt förslag mellan honom och Salin, måste Sa-
lin så gott som omedelbart ha gjort honom besviken. Salin betonade i sitt 
utlåtande till Nationalmusei nämnd att de båda samlingarna skulle hållas 
strikt åtskilda och att man på alla sätt skulle se till att sammanblandningar 
och förväxlingar mellan statssamlingen inte uppstod.44 Det är troligt att 
Salin inte uppfattade Cederströms mera radikala idéer som museipolitiskt 
gångbara − vilket de förmodligen inte heller var. Salin ville sannolikt inte 
riskera att en inflyttning av Livrustkammaren strandade på professionens 
ideal och principer. 

Livrustkammarens inflyttning i Nordiska museet var en viktig museipo-
litisk händelse. Den marginalposition som Nordiska museet tidigare hade 
haft i relation till de statligt ägda museerna var överspelad. Det självstän-
diga men ofta belackade Nordiska museet trädde fram som ansvarigt för 
en prestigefylld statssamling. Med Nordiska museet och Livrustkammaren 
i kombination kunde Statens historiska museum knappast konkurrera. Ett 
samgående gjorde det lättare att hävda Nordiska museet som en offentlig 
institution. Det var en lösning på problemet vad man skulle göra med den 

43 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 64, 17/3 1905. Skrivelse från Rudolf Ceder-
ström till Nationalmusei nämnd 5/9 1904. Bilagd skrivelsen från Nationalmusei nämnd 
till Ecklesiastikdepartementet 30/9 1904.

44 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 64, 17/3 1905. Skrivelse från Bernhard Sa-
lin till Nationalmusei nämnd, odaterad. Bilagd skrivelsen från Nationalmusei nämnd till 
Kungl. Maj:t, 30/9 1904.
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stora hallen och dessutom kunde Nordiska museet dra nytta av Livrust-
kammarens stora popularitet bland museipubliken. Det ”nya” Nordiska 
museet kunde inte bara erbjuda de gamla samlingarna i ny tappning och i 
nya rum, det kunde dessutom erbjuda ytterligare en attraktion. 

Livrustkammarens omoderna identitet som kunglig elitsamling och 
skattkammare visade sig svår att bli av med. Å andra sidan var det just 
dessa egenskaper som gjorde Livrustkammaren särskilt åtråvärd, både för 
Nordiska museet och publiken. De yrkesmedvetna museimännen försökte 
göra rent hus med museernas förmoderna former i museipolitiska utspel. 
I realiteten formade praktikerna, hänsynstagandet till publiken och finan-
siärerna samt de historiskt ackumulerade museiideologierna ofta ur mu-
seiprofessionens synvinkel oönskade hybrider: museer som samtidigt var 
moderna och omoderna. 
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Tingens rätta plats

af

I oktober 1919 stadfäste Kungl. Maj:t gränserna mellan ansvarsområdena 
för Statens historiska museum, Nationalmusei konstavdelning och Liv-
rustkammaren. Formellt omfattades inte Nordiska museet av regleringen, 
men museets styrelse beslutade att underordna sig ansvarsfördelningen. I 
realiteten infogades museet i den statliga museipolitiken. Museet tilldela-
des uppgiften att tillsammans med de statligt ägda museerna svara för rea-
liseringen av statens ansvar för historiebevarandet på det kulturhistoriska 
området. Efter Artur Hazelius död hade idén om ett fristående, civilsam-
hälleligt och centralt placerat kulturhistoriskt riksmuseum åtskilliga gånger 
naggats i kanten, däremot hade den under lång tid haft stridbara försvarare 
i museets styrelse. När styrelsen accepterade förslaget till gränsreglering 
och underordnade sig Kungl. Maj:ts beslut ansåg den att nyordningen 
kunde gillas eftersom den på samma gång säkerställde Nordiska museets 
självständighet och lyfte det till rangen av kulturhistoriskt centralmuseum 
när statens ansvar för historiebevarandet organiserades. 

Men om Nordiska museet faktiskt lyckades med konststycket att både 
äta upp kakan och ha den kvar var det bara i det lilla museipolitiska insti-
tutionsperspektivet. I det stora historie- och museipolitiska perspektivet 
innebar museets nyvunna ställning som ett statligt sanktionerat kultur-
historiskt centralmuseum en bekräftelse på att Hazelius frihetssträvanden 
hade förlorat i legitimitet. I osäkerheterna och dragkamperna om huruvida 



Kapitel 11 Ansvaret för kulturarvet

���

historiebevarandet var ett enskilt, civilsamhälleligt eller ett statligt ansvar, 
hade tanken att det var staten som bar huvudansvaret för historiebevaran-
det ryckt fram på bekostnad av andra alternativ. 

Bilden av att staten med 1919 års gränsregleringsbeslut slutligen tog på 
sig ansvaret för historiebevarandet är emellertid inte entydig. Den stora ci-
vilsamhälleliga och kommunala museiguldåldern var trots allt inte 1800-ta-
let utan inträdde i början av 1900-talet, sporrad av bland andra hembygds-
rörelsen. Museibildarna blev fler än någonsin tidigare och museernas antal 
bara växte.1 Konsekvenserna för Nordiska museet av det tidiga 1900-talets 
museirörelse kunde vara nog så konkreta. På nämndens bord hamnade 
skrivelse efter skrivelse från enskilda personer, föreningar och kommunala 
representanter som innehöll förfrågningar om tillbakalämnande av före-
mål som skänkts eller lämnats som deposition till Nordiska museet under 
Artur Hazelius tid som styresman.2 Tanken om det enskilda och civilsam-
hälleliga historiebevarandet var inte död och hade stridbara förespråkare 
i bland andra Georg Karlin, chef för det kulturhistoriska museet i Lund. 
Han var i många avseenden Hazelius like i styvnackat motstånd mot pre-
sumtiva statliga inskränkningar av enskilda museibildares samlingsarbete 
och museiverksamhet.3 1870-talets historie- och museipolitiska konflikter 
var långt ifrån överspelade. 

Det här kapitlet belyser vägen till erkännande av Nordiska museet som 
kulturhistoriskt centralmuseum och museets slutgiltiga infogning i en stat-
lig museipolitik. 1919 års beslut föregicks av en utredning som påbörjades 
1915. I materialet tvinnas den stora och den lilla berättelsens trådar sam-
man. Det handlar om ansvaret för kulturarvet och det handlar om Nord-
iska museet och det kulturhistoriska museiväsendets formering. 

Statens ansvar för kulturhistorien
Hur skall man då se på 1919 års stadfästelse av de kulturhistoriska museer-
nas gränser och det övergripande historie- och museipolitiska ansvar som 
staten genom beslutet iklädde sig? Vilka var egentligen konsekvenserna? 
Ett sätt att närma sig den uppenbart mångdimensionella utvecklingen på 

1 Arcadius (1997), kap. 3 och 4; Björkroth (2000).

2 NMA. Nordiska museet ämbetsarkiv. Nämndens protokoll 1915-1920. Passim.

3 Pettersson (2001), 95ff. 
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den nationella museiscenen under 1900-talets början är att ta fasta på nivå 
av organisation. Med gränsregleringen 1919 ordnas inte det kulturhisto-
riska museiväsendet i sin helhet. Det är ansvarsområdena för de i Stock-
holm belägna kulturhistoriska museerna som regleras. Eller rättare sagt, 
det är ansvarsområdena för fyra kulturhistoriska museer som regleras: Sta-
tens historiska museum, Livrustkammaren, Nationalmusei konstavdelning 
och Nordiska museet. Det fanns fler museer i Stockholm som kunde klas-
sificeras som kulturhistoriska, Artillerimuseet och Musikhistoriska museet 
är två exempel. Ytterligare flera höll på att bildas. Initiativet till en statlig 
reglering av de fyra museerna togs av Bernhard Salin, som hade blivit riks-
antikvarie 1913. Med stor sannolikhet togs initiativet inofficiellt av de fyra 
museernas chefer tillsammans. Det var med andra ord från museiprofes-
sionen som initiativet till en statlig museipolitik utgick. Den kulturhisto-
riska museiprofessionen var i sin tur identifierad med de fyra museerna 
och i professionens frontlinje stod deras respektive chefer. Föreståndaren 
för Artillerimuseum, kapten Oscar Kuylenstierna, räknades inte till profes-
sionen och inte heller chefen för Musikhistoriska museet, teaterhistorikern 
Johannes Svanberg. 

Gränsregleringen sammanfaller i tiden med ett för det tidiga 1900-ta-
lets musei- och historiepolitik helt avgörande initiativ, nämligen tillsätt-
ningen av Fornminnesvårdskommittén. Kommitténs rapport Betänkande 
med förslag till lag angående kulturminnesvård samt organisation av kulturmin-
nesvården publicerades 1922.4 Rapporten gick väsentligen ut på att skapa 
motiv för en ökad statlig aktivitet på historiebevarandets område. Kom-
mittén ville få till stånd en mer fullständig uppordning på nationell nivå 
av det kulturhistoriska museiväsendet. I detta sammanhang fyllde tanken 
om en uppdelning av ansvarsområdena för Statens historiska museum, 
Nordiska museet, Nationalmuseum och Livrustkammaren en viktig roll. 
Genom en gränsreglering av deras ansvarsområden skulle de, i kraft av den 
nyvunna statusen som statens kulturhistoriska centralmuseer, tilldelas det 
övergripande och överordnade ansvaret för historiebevarandet. I Formin-
nesvårdskommittén satt nästan uteslutande representanter för professio-
nen. Här fanns bland andra riksantikvarien Salin, Sigurd Curman, Otto 

4 Betänkande med förslag till lag…I (1922); Betänkande med förslag till lag... II (1922). 
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Janse (tillförordnad riksantikvarie 1918-1923) och Axel Nilsson.5 Det är 
med andra ord inte svårt att identifiera 1919 års gränsreglering som del i 
en professionell mobilisering för en ökad statlig aktivitet på det historie- 
och museipolitiska området. Det är inte heller svårt att identifiera var hotet 
mot den åstundande ordningen låg. Det gällde att i den statliga ordningen 
införliva de statliga museernas främste konkurrent: Nordiska museet. Möj-
ligheten att ro detta företag i land hade viktiga förutsättningar i försvag-
ningen av Nordiska museets roll som ett civilsamhälleligt och enskilt alter-
nativ till det statliga historiebevarandet. Detta manifesterades bland annat 
av att museet några år efter Artur Hazelius död slutat att samla fornsaker 
och föremål från medeltiden och härigenom inte längre kunde anses ut-
göra ett kulturhistoriskt riksmuseum för alla tider. Möjligheterna till en ur 
professionens synvinkel lyckosam utgång förstärktes troligen av det faktum 
att Salin, som varit Nordiska museets styresman och genom installationen i 
den nya museibyggnaden etablerat sig som en obestridlig auktoritet på den 
kulturhistoriska museiarenan, hade utsetts till riksantikvarie och chef för 
Statens historiska museum. Salin kunde knappast utpekas som en motstån-
dare till Nordiska museet. När Hans Hildebrand på 1880-talet försökte få 
till stånd en statlig museipolitik och förmå staten att inrätta sig som hu-
vudansvarstagare för historiebevarandet var förutsättningarna att få Artur 
Hazelius med i båten inte särskilt stora.

Nedan skall jag redogöra för innehållet i förslaget till en gränsreglering 
och belysa huvuddragen i de museipolitiska förvecklingar som förslaget gav 
upphov till. Eftersom Fornminnesvårdskommitténs arbete utgör ett viktigt 
sammanhang för gränsregleringen tar framställningen sin utgångspunkt i 
kommitténs betänkande. Det återspeglar försöken att skapa legitimitet för 
ett statligt ansvarstagande för det kulturhistoriska museiväsendet i sin hel-
het och att finna former för en statligt reglerad organisering på nationell 
nivå. Kommitténs arbete, och det digra betänkande som det resulterade i, 
bidrog i hög grad till att etablera det kulturhistoriska museiväsendet som 
ett särskilt museiområde och ett från andra museer avgränsat objekt för 
museipolitik. Fornminnesvårdskommittén och dess betänkande lade grun-

5 Om sammansättningen av medlemmar i kommittén och förändringar som genomfördes 
se Pettersson (2001), s. 106f. 
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den för den uppfattning om det kulturhistoriska museiväsendets avgräns-
ning och innehåll som efter hand skulle bli den gängse.6 

En historia om minnesvården
I fornminnesvårdskommitténs betänkande hängdes framställningen upp på 
begreppet ”minnesvården”, ett begrepp som hade börjat vinna terräng men 
som inte förekom under 1800-talet.7 Som definition lämnades följande: 

[…] den verksamhet, som har till syftemål att tillvarataga de före-
mål från äldre tider, som här och var kunna finnas kvar, att bereda 
möjlighet och utvägar för fortsatt bevarandet av dessa föremål samt 
att genom undersökningar av dem och de omgivningar, uti vilka de 
påträffats, tillgodogöra forskningen det kunskapsmaterial som i dem 
finnes förborgat.8 

Minnesvården kunde enligt betänkandet delas in i tre delar: den statliga 
minnesvården, den periferiska minnesvården och den enskilda minnesvår-
den. Den statliga minnesvården hade sitt ursprung i 1600-talet och regle-
rades genom lagstiftning. Den organiserades genom Vitterhetsakadmien, 
riksantikvarien och Statens historiska museum. Den periferiska minnes-
vården utgjordes av de ombud i landsorten som riksantikvarien utsåg samt 
det frivilliga samarbete som museer och föreningar av olika slag ingick med 
centralmyndigheten och centralsamlingarna. Den enskilda minnesvården, 
slutligen, hade sitt ursprung i bildandet av Föreningen till samlande och 
ordnande af Nerikes folkspråk och fornminnen 1856 och avsåg de många 
enskilda initiativ som tagits för bevarandet av äldre tiders föremål i museer. 
De dominerande organisationsformerna var stiftelser, fornminnesfören-

6 Den första delen av kommitténs betänkande bestod till största delen av en redovisning 
av en inventering av kulturhistoriska museer och föreningar i Sverige. Detaljerade upp-
gifter om tillkomstår, organisationsformer, finansiella förhållanden, utgivning av skrifter 
etcetera lämnades. Man gjorde med andra ord en kartläggning av det kulturhistoriska 
museiväsendet och skapade samtidigt det kulturhistoriska museiväsendets karta. I detta 
fortsatte man ett arbete som Svenska Museimannaföreningen hade påbörjat att inventera 
alla kulturhistoriska museer i landet. Den överskuggande frågan under museimannafören-
ingens första år gällde statsanslag till de lokala museerna. 

7 För en diskussion om begreppet, se Pettersson (2001), s. 11ff.

8 Betänkande med förslag till lag... I (1922), s. 1.
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ingar, museiföreningar, hembygdsföreningar, hushållningssällskap, hus-
slöjdsällskap och folkhögskolor. Till den enskilda minnesvården räknade 
man också − lite förvånande − läroverkens samlingar.9

Betänkandets första del, den som bland annat tecknade minnesvårdens 
historia, lämnade inte ens några antydningar om att relationen mellan den 
”statliga minnesvården” och den ”enskilda minnesvården” varit ytterst 
konfliktfylld. Meningsskiljaktigheterna och osäkerheterna kring organi-
seringen, omfånget av och meningen med minnesvården berördes inte. 
Man tog inte upp att lagstiftningen vid flertalet tillfällen hamnat i fokus för 
motstridiga uppfattningar om grunderna för statens ansvar för historiebe-
varandet. Inte heller berörde man det faktum att konflikterna vid tiden för 
kommitténs arbete fortfarande var levande och livskraftiga. I stället ska-
pade man en ny historia åt relationen mellan den statliga och den enskilda 
minnesvården. Denna historia lät man ta sin början i ett helt missvisande 
påstående. På så sätt ordnades bilden av ett kulturhistoriskt museiväsende 
där konfliktytorna mellan den statliga minnesvården och den enskilda var 
bortretuscherade. Det missvisande påståendet är andra meningen i följan-
de beskrivning av den enskilda minnesvårdens framväxt:

Vid sidan av den minnesvårdande verksamhet, staten utövat, har 
på enskilt initiativ uppkommit och utvecklat sig en minnesvård av 
aktningsvärda mått. Det ligger endast i sakens natur, att denna verk-
samhet i främsta rummet inriktat sig på de områden, som hittills 
icke varit genom statens ingripande reglerade.10 

Den tillrättalagda historien anknyter till det felaktiga påståendet. Enligt 
betänkandet hade riktlinjerna för den enskilda minnesvården dragits upp 
i samband med fornminnesföreningarnas framväxt på 1850-talet. I fören-
ingarna hade man emellertid förbisett vikten av det rent museala arbe-
tet. Orsaken var att museibegreppet vid tiden för föreningarnas uppkomst 
innefattade endast samlandet av förhistoriska och kyrkliga minnesmärken 
och att detta samlande ”så gott som uteslutande var förbehållet statens his-
toriska museum”. När fornminnesföreningen i Kalmar bildade 1872 hade 
museisynen betonats och föreningsbildarna hade föresatt sig att samla 
etnologiskt, kulturhistoriskt och konsthistoriskt värdefulla föremål. Med 

9 Ibid., s. 117-151. 

10 Ibid. s. 136.
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denna inriktning hade den svenska kulturforskningen och den svenska mu-
seihistorien kommit till ett nytt skede, menade utredarna. Vändpunkten 
hade inträffat med Gunnar Olof Hyltén-Cavallius initiativ att bilda ett 
museum för den svenska folkkunskapen − Smålands museum − och fullt 
ut hade idén förverkligats av Artur Hazelius. ”Genom att man fått ögonen 
öppnade för det museala värdet av även sådana saker, som icke tillhörde 
hednatiden och medeltiden, öppnades ett nytt och vida större arbetsfält för 
fornminnesföreningarna.”11 

Det felaktiga påståendet, att den enskilda minnesvården ”inriktat sig på 
de områden, som hittills icke varit genom statens ingripande reglerade”, 
och den historieskrivning som betänkandet lämnade, frammanade bilden 
av en naturlig uppdelning av ansvaret för historiebevarandet. Ansvaret 
för forntiden och medeltiden, ett område som benämndes ”det rent anti-
kvariska”, inhägnades genom lagstiftningen i den statliga minnesvården, 
medan det historiebevarande som rörde tiden efter år 1500 stod i centrum 
för den enskilda minnesvården. Till denna tudelning fogade man också en 
åtskillnad mellan de forntida föremålen och föremålen från senare tider 
när det gällde deras betydelse för kunskapsproduktion. Från de tidigaste 
kulturepokerna bildade föremålen ensamma underlaget för slutsatser om 
människan och hennes liv. Det fanns inga andra källor. Minnesmärken 
från historisk tid fungerade som komplement till de kunskaper man kunde 
hämta ur skriftliga källor. För forskningen hade minnesmärkena med an-
dra ord olika vikt. Föremål som härstammade från senare tider kunde tjäna 
som illustrationer till den historiska framställningen och de kunde utgöra 
pregnanta uttryck för vad en tid hade kunnat åstadkomma. På dessa före-
mål måste man därför ställa vissa kvalitetsanspråk ”för att de skola befinnas 
värdiga särskild uppmärksamhet ur minnesvårdssynpunkt”. För forntiden 
var förhållandet ett annat. Ju färre skriftliga källor, desto lägre kvalitetsan-
språk kunde man ställa på föremålen. För forntiden gällde att ”varje alster 
av mänsklig verksamhet dragits inom minnesvårdens intressesfär.”12

11 Ibid. Cit. s. 143 och s. 144.

12 Ibid., 1f. Cit. s. 2.
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I statens armar
Undertryckandet av de starka konflikterna mellan den statliga och den en-
skilda minnesvården avspeglade sig också i hur utredarna valde att fram-
ställa historien om den statliga minnesvårdens ursprung och framväxt. Det 
tydligaste exemplet kan hämtas i de påståenden som man gjorde om 1666 
års plakat och 1828 års förordning. En av grunderna för kontroverserna 
kring ansvaret för och organisationen av minnesvården var frågan om vem 
som var minnesmärkenas egentliga ägare.13 Tillhörde fornminnena a priori 
staten, ett slags regale, eller var statens anspråk på fornminnena underord-
nad rätten till privat egendom? Vem var ansvarig för minnesmärkena? Var 
det staten, eller de enskilda jordägarna, eller civilsamhällets frivilligorga-
nisationer? 

Det fanns, som jag har visat, tre omstridda punkter i 1666 års plakat. 
Den ena gällde den åtskillnad som gjordes mellan skyddet av minnesmärken 
på frälsejord och annan jord, såsom skattejord. I denna fråga framkastade 
fornminnesvårdskommittén en teori av ett nytt slag. Orsaken till plakatets 
formuleringar när det gällde ”monumenter” som var belägna på frälsejord 
var att Kungl. Maj:t hade insett att för att uppnå ett verksamt skydd av 
minnesmärkena krävdes en ”intresserad uppmärksamhet å fornlämning-
arna”. Denna uppmärksamhet hade staten ålagt sig för de minnesmärken 
som fanns på krono- och skattejord. För de minnesmärken som fanns på 
frälsejord kunde staten däremot förvänta sig att en sådan uppmärksamhet 
redan fanns. Ridderskapet och adeln förutsattes helt enkelt ha en större 
förståelse för minnesvården än andra jordägare och dessutom ekonomiska 
möjligheter att ägna sig åt fornminnesvård.14 

Den andra omstridda punkten, delvis kopplad till den första, var hu-
ruvida 1666 års plakat förklarade alla minnesmärken för kronans egen-
dom. Emil Hildebrand hade, bland andra, gjort gällande denna tolkning. 
Uppfattningen var felaktig, medgav de kommitterande nu. Formuleringen 
”icke annars än woro the Wår enskylte Egendom” visade detta. Den angav 
endast den stora vikt som Kungl. Maj:t lade vid tillsynen av fornminnena. 

Om också således de nyss citerade orden icke innefatta något prokla-
merande av kronans äganderätt till fornlämningarna, visa de dock, 

13 Se kap. 2-5.

14 Ibid., 3f. Cit. s. 4. 
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att redan vid tiden för plakatets tillkomst Kungl. Maj:t principiellt 
ställt sig på den ståndpunkten, att staten vid utövande av sin min-
nesvårdande verksamhet skulle äga att med de enskilda ägarnas un-
danskjutande − det i plakatet gjorda undantaget för fornlämningar å 
frälsejord kom sedemera att sakna varje betydelse − behandla forn-
lämningarna på samma sätt som kronans enskilda egendom.15 

Den tredje omstridda punkten var huruvida 1666 års plakat verkligen stad-
gade några straff för brott mot detsamma. Under 1800-talet var det flera 
som hävdade att plakatet var mycket otydligt på denna punkt och i sam-
band med diskussionerna om 1828 års förordning krävde man mera känn-
bara straff. Denna tolkning av 1666 års plakat ville kommittén inte vidgå. 
Plakatet hade inte varit vagt. Formuleringarna avslöjade tvärtom att det var 
avsett ”att med all kraft tillämpas.”16 

Poängen med kommitténs ställningstaganden blir begripliga om man 
ser dem mot bakgrund av exempelvis Gabriel Djurklous ståndpunkt att det 
var uppfattningar om äganderätten till jord som var styrande för plakatets 
formuleringar.17 En sådan tolkning ville Fornminnesvårdskommittén inte 
gå med på, även om de fick tillgripa spekulationer i historieförfalskningens 
gränsland. Nyckelformuleringen var ”med de enskilda ägarnas undanskju-
tande”.18 Trots att man tvingats göra avsteg från tidigare påståenden om att 
1666 års plakat hade fastslagit att alla fornminnen tillhörde kronan kunde 
man via denna tolkning av samma plakat fastslå att statens rätt till fornmin-
nena var överordnade den privata egendomsrätten.

 Påståendet om att 1666 års plakat hade uttryckt en princip om att statens
 ansvar för det förflutna var överordnat den privata äganderätten, togs som
 utgångspunkt för kommitténs bedömning av 1828 års förordning. Ko-
mmittén konstaterade, i likhet med Djurklou, att statens rättigheter genom
 1828 års förordning hade försvagats medan jordägarnas och jordinneh-
avarens rättigheter hade stärkts. Eftersom man ansåg sig kunna anföra att
 1666 års plakat uttryckte en principiell ståndpunkt om statens företräde-
srätt till fornminnena kunde man också konstatera att 1828 års förordning
 markerade ett avsteg från andemeningen i 1666 års plakat:

15 Ibid., s. 4.

16 Ibid., s. 5.

17 Se ovan, kap. 5.

18 Betänkande med förslag till lag… I (1922), s. 4.
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Dessa i jordägarens eller jordinnehavarens intresse tillkomna b-
estämmelser innefattade en fullständig nyhet och betecknade ett rent
 avsteg från de principer, vilka kommit till uttryck i 1666 års plakat,
 som ej under några förhållanden tillstadde borttagande eller förän-
dring av de i plakatet avsedda minnesmärkena.�?�

Trots dessa nya bestämmelser och trots att 1828 års förordning inte sta-
dgade några ovillkorliga rättigheter för staten när det gällde fornminnena
 hade idén om ”rätten för det allmänna att även mot ägarens bestridande å
 varje minnesmärke vidtaga för dess iståndsättande och bibehållande nöd-
iga anordningar” egentligen inte rubbats. Staten ägde det yttersta ansvaret
 för fornminnena. En av förtjänsterna med 1828 års förordning var, enligt
 kommittébetänkandet, att den för första gången systematiskt ordnade den
 statliga minnesvårdens innehåll. En annan att de förändringar som utvec-
klingen av själva intresset för minnesvården hade genomgått fick komma
 till uttryck. I andra delar hade förordningen tagit ett steg bakåt ”då den
 icke fullföljde de tendenser eller drog konsekvenserna av de principer, som
 redan i 1666 års plakat kommit till uttryck.”�?� 

Till skillnad från 1828 års förordning hade 1867 års återställt den gamla
 principen om ”att det enskilda jordägarintresset borde under alla omstä-
ndigheter vika, när det i fråga om fasta fornlämningar råkade i kollision med
 ett verkligt betydelsefullt fornminnesintresse”. Det statliga minnesvårdsi-
ntressets balansering mot de enskilda jordägarnas intressen hade lämnat ett
 avgjort företräde för staten, menade man.�?� Kontroverserna kring 1873 års
 förordning omnämndes inte. 

Som så många gånger förut i samlings- och museiväsendets historia
 syftade historieskrivningen till att framställa statens ansvar för minnena
 som norm: staten borde vara minnesmärkenas huvudansvarstagare. For-
nminnesvårdskommitténs medlemmar tvekade inte att ur 1666 års plakat
 fastställa den som principiellt grundad, även om påståendet som lagtol-
kning betraktad krävde att man offrade de historiska trohetskraven på det
 helgande ändamålets altare. Det gällde att göra ett omstritt påstående till
 oomstridd sanning. Det stoff som sanningarna vävdes av var historien −

19 Ibid., s. 16. 

20 Ibid., Cit. s. 16 och 19.

21 Ibid., s. 41ff. Cit. s. 43. 
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 sätten som man dramatiserade den på och tolkade den, vad man lyfte fram
 och vad man valde att förtiga. 

Nordiska museet och den enskilda minnesvården
I uppdelningen mellan den statliga, den perifera och den enskilda mi-

nnesvården lämnades i betänkandet en särskilt position åt Nordiska Museet
 och Skansen. I kraft av sitt accepterande av och obrottsliga lydnad mot
 Kungl. Maj:ts reglering av samlingsområdena för Statens historiska m-
useum, Livrustkammaren och Nationalmusei konstavdelning hade Nor-
diska Museet, menade utredarna, tilldelats rollen av ”entralinstitution för 
föremål belysande de nordiska folkens, i främsta rummet det svenska fol-
kets, liv under nyare tiden”.22 Påpekandet är motsägelsefullt i förhållande 
till det som kommittén tidigare gjort gällande, nämligen att den enskilda 
minnesvården först och främst hade ägnat sig åt de områden för histo-
riebevarande som inte var lagligt reglerade. Det var ju i kraft av att Ar-
tur Hazelius inte hade varit villig att underordna sig någon uppdelning 
av samlingsansvar som Nordiska museets underkastelse under en gräns-
reglering var nödvändig. Fornminneslagstiftningen hade knappast utstakat 
gränserna för den enskilda minnesvårdens innehåll och i synnerhet inte när 
det gällde Nordiska museet. Därför var det också bara museets obrottsliga 
lydnad mot gränsregleringen som garanterade museets särskilda position 
inom den enskilda minnesvården. Att betänkandet både döljer en historia 
och avslöjar en ingång till denna historia speglar en aspekt av varför man 
uppfattade gränsregleringen som en framgång. Tidigare hade Nordiska 
museet varit den enskilda minnesvårdens mäktigaste konkurrent till den 
statliga. Genom gränsregleringen kunde såväl Nordiska museet som den 
enskilda minnesvården ställas vid sidan av den statliga.

Samlingsområdenas gränser − 
museichefernas första förslag

Det ligger nära till hands att misstänka att förslaget om en statlig reg-
lering av de kulturhistoriska museernas ansvarsområden var en idé som 

22 Ibid,. s. 43.
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hade uppkommit i samband med Fornminnesvårdskommitténs pågående 
arbete, inte minst som Salin hörde till dess medlemmar. Kommittén ville 
ju inte bara kartlägga det kulturhistoriska museiväsendet, man ville också 
systematisera det. Det var många museimän som under årens lopp betrak-
tat Artur Hazelius just som en museipolitisk upprorsmakare och ansett att 
Nordiska museet genom sina vittfamnande och heterogena samlingar ska-
pade oordning på huvudstadens museiscen. 

Upprinnelsen till gränsregleringsärendet var en skrivelse från riksan-
tikvarien Salin ställd till Ecklesiastikdepartementet. Skrivelsen innehöll ett 
förslag om att en kommitté med uppgiften att reglera samlingsområdena 
för Livrustkammaren, Nationalmusei konstavdelning, Nordiska museet 
och Statens historiska museum skulle tillsättas. Salin rekommenderade att 
den föreslagna utredningen skulle genomföras av de kulturhistoriska mu-
seernas chefer och att dessa skulle sammanställa ett gemensamt yttrande.23 
Det var en taktisk rekommendation som visar att frågan varken var ny för 
museicheferna eller behandlades förutsättningslöst. Förslaget vann gehör 
och strax låg frågan på museichefernas bord. Utredarna var Salin själv (Sta-
tens historiska museum), Rudolf Cederström (Livrustkammaren), Richard 
Bergh (Nationalmuseum) och Gustaf Upmark (Nordiska museet). 

Museichefernas gemensamma utlåtande lämnades i december 1915.24 
Det inleddes med en allmän beskrivning av de kulturhistoriska museer-
nas verksamhet och uppgift. Därefter lämnade man en kort beskrivning av 
samlingsområdena för de aktuella museerna och förslag till hur dessa kun-
de avgränsas mot varandra. Inte oväntat innebar museichefernas förslag att 
Nordiska museet skulle underkasta sig flest inskränkningar. Man föreslog 

23 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 40, 1/10 1919. Skrivelse från riksantikva-
rien Bernhard Salin till Ecklesiastikdepartementet 25/5 1915. Salin föreslog också att den 
pågående utredningen av Skattkammaren skulle läggas på museichefernas bord för deras 
gemensamma granskning. Skattkammarkommittén utredde möjligheterna att skapa en 
samling av regalierna och andra dyrbarheter som stod under Kammarkollegiets inseende 
och med föremål som tidigare tillhört Skattkammaren men som överlämnats till Livrust-
kammaren, till Vitterhetsakademien och andra verk och inrättningar. Tanken var att göra 
dessa samlingar allmänt tillgängliga i ett museum. Betydelsen av den så kallade Skattkam-
markommittén för gränsregleringsärendet måste av utrymmesskäl lämnas åt sidan. Det 
skall tilläggas att ytterligare remisser finns i ärendet, bland annat riksbibliotekariens och 
Vitterhetsakademiens om Kungl. Myntkabinettet. Eftersom dessa är mindre relevanta för 
sammanhanget har jag valt att inte ta upp dem. 

24 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 40, 1/10 1919. Skrivelse från museicheferna 
Bergh, Cederström, Salin och Upmark till Ecklesiastikdepartementet 6/12 1915.
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också att museicheferna skulle bilda en skiljenämnd. Dess uppgift var att 
besluta i frågor där intressemotsättningar kunde uppstå och att övervaka 
att de uppdragna gränserna inte överskreds. 

Enligt museicheferna innefattade verksamheten vid de kulturhistoriska 
museerna insamling, konservering, systematisering, vetenskaplig bear-
betning och utställning av föremål som hade skapats av människor. Både 
specialmuseerna och de stora kulturhistoriska museerna var delar av en 
organisk helhet och svåra att avgränsa mot varandra. Svårigheten gällde 
oavsett om man valde arten av mänsklig verksamhet eller tiden som indel-
ningsgrund. Det gällde att för varje kulturhistoriskt museum identifiera en 
kärnsamling. Att samlingsområdena i periferin av denna kärna överlappade 
varandra var oundvikligt. 

Man lämnade som förslag att museerna inbördes borde begränsas på 
följande sätt:
      Statens historiska museum samlar svenska förhistoriska och medeltida fö-
remål, svenska kyrkliga föremål från medeltid och nyare tid, samt ett fåtal 
utländska föremål till en komparativ samling.

Nationalmusei konstavdelning samlar inhemsk och utländsk konst ”ur 
synpunkten att erhålla sådana som på samma gång de besitta ett afgjordt 
konstvärde på ett pregnant sätt gifva uttryck åt olika konstepokers liksom 
enskilda konstnärers speciella egenskaper”25, konstindustriföremål och 
hantverk med tonvikten lagd på deras skönhetsvärde samt egyptiska före-
mål med stort estetiskt värde.

Livrustkammaren samlar föremål som tillhört kungar eller på andra sätt 
äger en utpräglat historisk karaktär, allt som kan illustrera kungliga cere-
monier och hovlivet samt föremål från det indo-europeiska området.

Nordiska museet samlar föremål som illustrerar den svenska allmogens 
liv, ”lapparnas” kultur, allmogeföremål från Norge, Danmark, Finland och 
Island, allmogeföremål från andra europeiska länder till en komparativ 
samling samt föremål som belyser de högre ståndens kultur och de borger-
liga yrkenas historia under nyare tid från Sverige, Norge och Danmark.
Förslaget innehöll många detaljer som måste lämnas åt sidan här. Sam-
manfattningsvis redovisade museicheferna två kriterier för sitt förslag till 
ansvarsfördelning. Det första var lagstiftningen. Statens historiska museum 
borde ansvara för de samlingsområden som inhägnades av fornminneslag-

25 Ibid., blad 4.
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stiftningen. Föremål från forntiden och medeltiden jämte kyrkliga föremål 
från medeltiden och nyare tid hörde dit. Förslaget innebar att Nordiska 
museet i fortsättningen inte skulle samla på sådana föremål. När det gällde 
fornföremål och kyrkliga föremål från medeltiden var denna ordning re-
dan genom praxis etablerad. Tanken att Nordiska museet skulle upphöra 
att samla kyrkliga föremål från nyare tid var ny. Ny var också tanken att 
Statens historiska museum skulle sluta att samla profana föremål från nyare 
tid och avstå dessa till Nordiska museet. Med undantag från det historiebe-
varande som rörde kyrkorna och den kyrkliga kulturen, som Statens histo-
riska museum ensamt skulle ansvara för, skulle de båda museerna avgränsas 
mot varandra så att Statens historiska museum ansvarade för forntid och 
medeltid och Nordiska museet för tiden efter 1500. 

Det andra kriteriet var en distinktion mellan kulturhistoriska värden 
och estetiska värden. Konst, konstindustri och konsthantverk kunde an-
tingen äga kulturhistoriska värden eller estetiska värden, menade man. På 
denna grund stod förslagen som gällde de i många stycken likartade sam-
lingar som fanns på Nationalmusei konstavdelning och på Nordiska mu-
seet. Nordiska museet hade stora konstsamlingar, men framför allt över-
lappade de båda museerna varandra inom områdena konsthantverk och 
konstindustri. Nordiska museet skulle samla på konst, konsthantverk och 
konstindustri med ett kulturhistoriskt värde. Förslaget motiverades med 
att Nordiska museets uppdrag var att ”åskådliggöra den svenska kulturens 
utveckling genom framläggandet af serier visande det inre sambandet de 
kulturföreteelser emellan, som varit och ännu äro karaktäristiska för oss 
svenskar”.26 Konstavdelningen vid Nationalmuseum skulle däremot samla 
på konst som var estetisk och konsthistorisk värdefull och på konstindu-
striella föremål som hade utpräglade stil- och skönhetsvärden. Syftet med 
samlingarna av konstindustri och hantverk vid Nationalmuseum var inte 
kulturhistoriskt. I stället skulle samlingarna bidra till att höja allmänhetens 
smak och tjäna som studiematerial för yrkesutövare. Uppdelningen gällde 
med undantag för den inhemska 1700-tals keramiken, där Nationalmu-
seum även tog hänsyn till föremålens kulturhistoriska värde. För Nordiska 
museet innebar förslaget med avseende på hantverk och konstindustri en 
obestämd och en bestämd inskränkning. Man skulle avstå från att samla 
konstindustri och konsthantverk som hade ett högt estetiskt värde. I stäl-

26 Ibid., blad 5.
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let skulle man samla uteslutande sådana som hade kulturhistoriskt värde. 
Förslagsställarna vidgick att kriteriet var svårt att använda, men ansåg det 
ändå tillämpbart. Museet skulle också avstå från att samla inhemsk 1700-
tals keramik. 

Nordiska museets styrelse opponerar sig
Efter att museicheferna lämnat sitt utlåtande remitterades ärendet till 
Nordiska museets styrelse, vilken beslutade att inte acceptera museichefer-
nas förslag till gränsreglering.27 Styrelsen invände mot förslaget att museet 
skulle avstå från att samla kyrkliga föremål från nyare tid med motivering-
en att den planerade överflyttningen av Seglora kyrka till Skansen stod för 
dörren och att man behövde föremål för att kunna inreda denna. ”Den så-
som regel föreslagna gränsen mellan Statens historiska museum och Nord-
iska museet skulle sålunda i åtskilliga fall av Nordiska museet överskridas”. 
Man ifrågasatte också om de kyrkliga föremålen från nyare tid endast hörde 
till insamlingsområdet för det historiska museet. Kunde inte dessa lika gär-
na anses belysa den profana kulturen? Man ville inte heller acceptera idén 
att svensk 1700-tals keramik uteslutande skulle samlas av Nationalmuseum 
och man ville inte förbehålla åt Nationalmusei konsthantverksavdelning 
den exklusiva rätten att fortsättningsvis samla konsthantverk som ansågs 
konstnärligt fulländade. Hållbarheten av museichefernas distinktion mel-
lan estetiska värden och kulturhistoriska värden som kriterium för den fö-
reslagna ansvarsfördelningen mellan Nordiska museet och Nationalmusei 
konstavdelningen ifrågasattes: ”Uppfattningen af ett föremåls konstvärde 
är ytterst varierande hos olika individer och från tid till tid; ett föremåls 
kulturhistoriska värde befinner sig i allmänhet i ett ständigt stigande och 
uppfattas icke till fullo af andra än specialisten”.28 Man hade däremot inget 
att invända mot den gränsreglering mellan Statens historiska museum och 
Nordiska museet som i praktiken redan tillämpades, det vill säga att museet 
inte samlade fornföremål och kyrkliga föremål från medeltiden. Man med-
gav att dessa tillhörde ansvarsområdet för Statens historiska museum.

27 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 40, 1/10 1919. Skrivelse från Nordiska mu-
seet till Ecklesiastikdepartementet 29/4 1916. 

28 Ibid., blad 3. 
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Styrelsens starkaste invändning rörde emellertid inte de föreslagna grän-
serna. Den rörde, som man ansåg, bristen på övertygande skäl för en av 
staten reglerad ansvarsfördelning. Nordiska museet hade många uppgif-
ter och rika utvecklingsmöjligheter. En gränsreglering kunde innebära att 
verksamheten stelnade i sina former. Styrelsen lämnade följande museipo-
litiska deklaration:

Lyckligast vore, enligt Nämndens förmenande, om hvarje museum 
lämnades full frihet att röra och utveckla sig på sitt egenartade sätt 
inom sina ur ändamål och uppgift naturligt utstakade gränser, hvilka 
visserligen icke på hvarje enskild punkt kunna exakt definieras, men 
hvilkas hufvudriktningar tydligt finnas angivna i ofvan anförda för-
fattningar.29

De åsyftade författningarna var Hazelius överlåtelsebrev från 1880, 1905 
års beslut om det inbördes förhållandet mellan museet och Livrustkamma-
ren, Kungl. Maj:ts stadgar för Nationalmuseum 1912 och för Vitterhetsa-
kademien 1890. Av samma principiella skäl avvisade man också förslaget 
om en skiljenämnd − man valde att tala om en myndighet − bestående av 
museernas chefer. I stället föreslog man att riksantikvarien skulle ges man-
dat att tillsätta tillfälliga kommissioner som kunde behandla frågor som 
rörde förflyttningar av föremål mellan de kulturhistoriska samlingarna. 
Med en sådan lösning, menade styrelsen, krävdes varken några statliga in-
gripanden eller inrättandet av en kontrollerande myndighet. ”Nämnden 
uppskattar tillfullo betydelsen af samarbete de fyra museerna emellan, och 
vill tro att de gemensamma vetenskapliga intressena här liksom på andra 
håll framdeles liksom hittills skola drifva till fruktbringande samarbete och 
eggande initiativ utan statsmakternas mellankomst eller föreskrifter.”30

Det är uppenbart att nämnden i sitt svar lutade sig mot en grundpelare 
i Hazelius-arvet: Museets frihet från statlig inblandning. Nordiska museet 
var ett fritt museum och museernas frihet var att föredra framför en statlig 
museipolitik och uppdragna gränser mellan samlingar och ansvarsområ-
den. Nämnden var emellertid inte enig. Tre av dess ledamöter reserve-
rade sig mot beslutet: Gustaf Upmark, John Böttiger och Victor Almqvist. 
Almqvist och Böttiger framhöll att den föreslagna gränsregleringen skulle 

29 Ibid., blad 4. 

30 Ibid., blad 4. 
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stärka museets ställning som centralmuseum och dessutom tillföra det vär-
defulla föremål.31 Upmark, som var en av de museichefer som stod bakom 
utredningen, tillfogade ett längre yttrande till nämndens utlåtande i avsikt 
att tydliggöra motiven för den föreslagna gränsregleringen.32 

Nya motiv
Salin gjorde i den första skrivelsen till Ecklesiastikdepartementet 1915 inga 
stora ansträngningar att motivera behovet av en gränsreglering mellan mu-
seernas ansvarsområden. Utan att ge några exempel framhöll han endast 
att överlappningen mellan samlingarna kunde leda till en ofördelaktig kon-
kurrens mellan de kulturhistoriska museerna.33 Argumentet var med andra 
ord att de flytande gränserna verkade fördyrande på museernas verksamhet 
och ytterst för staten. I museichefernas gemensamma skrivelse anfördes 
inga direkta skäl. Ett avgörande men underförstått motiv var emellertid att 
de fyra museerna skulle betraktas som förvaltare av ett och samma kultur-
historiska uppdrag.34 Möjligen ansåg museicheferna att det var tillräckligt 
att falla tillbaka på Salins tidigare skrivelse. Salin kan i sin tur ha utgått 
ifrån att sakfrågan hade beröring med Fornminnesvårdskommitténs arbete 
och att några skäl av denna anledning inte var nödvändiga att redovisa. 
Kommittén anmärkte i sitt utlåtande att förslaget till gränsreglering stod 
helt i överensstämmelse med kommitténs uppfattning om organisationen 
av det kulturhistoriska museiväsendet. Särskilt framhöll man önskvärdhe-
ten av att sammanföra de kyrkliga minnesmärkena − även de från nyare tid 
− för bildandet av ett kyrkomuseum i Statens historiska museum.35 Upmark 
framhöll i sin reservation till Nordiska museets beslut att utgångspunkten 

31 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 40, 1/10 1919. Almqvist och Böttigers 
reservation bilagd skrivelsen från Nordiska museet till Ecklesiastikdepartementet 29/4 
1916. 

32 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 40, 1/10 1919. Upmarks reservation bilagd 
skrivelsen från Nordiska museet till Ecklesiastikdepartementet 29/4 1916. 

33 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 40, 1/10 1919. Skrivelse från riksantikva-
rien Bernhard Salin till Ecklesiastikdepartementet 25/5 1915.

34 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 40, 1/10 1919. Skrivelse från museicheferna 
Bergh, Cederström, Salin och Upmark till Ecklesiastikdepartementet 6/12 1915.

35 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 40 1/10 1919. Skrivelse från Fornminnes-
vårdskommittén till Ecklesiastikdepartementet 21/6 1919. 



Kapitel 11 Ansvaret för kulturarvet

���

för museichefernas förslag hade varit en önskan om att åstadkomma en 
ideell och för alla inblandade parter fördelaktig organisation av det svenska 
museiväsendet. Genom att utstaka gränserna mellan de olika kulturhisto-
riska museernas samlingsområden skapades förutsättningar för ett närmare 
samarbete.36 

Museichefernas andra förslag
Efter att styrelsen vid Nordiska museet avvisat förslaget gick ärendet på 
retur till museicheferna, som lämnade en ny skrivelse i april 1917.37 Tonen 
i denna skrivelse hade skärpts och missnöjet med Nordiska museet är inte 
att ta miste på. Indirekt lät man förstå att man uppfattade styrelsens av-
visande av förslaget som ett egennyttigt vaktslående om dess självbestäm-
manderätt. Nordiska museet gjorde ett misstag om det ”nedlade intresse, 
arbete och penningar på att konkurrera med statens museer inom de sam-
lingsområden som äro för dem naturliga”, anmärkte museicheferna frankt 
och fortsatte: ”Nordiska museets rika utvecklingsmöjligheter måste ligga 
inom andra områden än statsmuseernas.”38 När det gällde avsaknaden av 
argument för en statlig gränsreglering framhöll museicheferna att den för-
sta skrivelsen tillkommit under en tid då allmänhetens intresse för äldre ti-
ders minnen och konstskatter varit starkare än någonsin tidigare. I ljuset av 
denna ökade uppmärksamhet på den antikvariska verksamheten hade det 
framstått som ”naturligt och utan all motivering klart” att de museer som 
hade till uppgift att samla och vårda historiska föremål, vetenskapligt be-
arbeta dem och presentera dem för allmänheten i utställningar borde sam-
arbeta.39 Också av det skälet att museerna hade lämnat den mest intensiva 
insamlingsperioden bakom sig var tiden mogen för ett sådant samarbete.

Mot Nordiska museets förslag om tillsättningen av en kommission un-
der ledning av riksantikvarien markerade man att gränsregleringen i första 
hand var en statlig angelägenhet. För det första behövde staten en garanti 

36 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 40, 1/10 1919. Upmarks reservation bilagd 
Nordiska museets skrivelse till Ecklesiastikdepartementet RA. 29/4 1916.

37 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 40, 1/10 1919. Skrivelse från Salin, Bergh, 
Cederström och Upmark till Ecklesiastikdepartementet 18/4 1917.

38 Ibid., blad 2.

39 Ibid., blad 1.
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för att inte någon del av det nationella kulturhistoriska området försum-
mades och ställdes utan museiföreträdare. För det andra var det viktigt att 
pengar och arbetskraft användes på ett förståndigt sätt och att konkurrens 
och onödiga överlappningar undveks. De kulturhistoriska museerna gick 
en ny tid till mötes:

De statuter för de olika museerna till hvilka Nordiska Museets 
Nämnds flertal hänvisar äro dels affattade i synnerligen allmänna 
ordalag, dels tillkomna innan ännu, med museiväsendets nuvarande 
utveckling, tanken vaknat för nödvändigheten af samarbete mellan 
de olika museerna och för betydelsen af att sätta uppnåendet af ett 
stort gemensamt mål före de enskilda institutionernas alltför vidt-
famnande anspråk eller intressen. Öfvertygelsen häraf måste med 
nödvändighet leda till de enskilda institutionernas verksamhet till 
specialområden, som dock tillsammans måste täcka hela det stora 
för museiväsendet gemensamma kulturvetenskapliga området.40

Museicheferna betonade dock att man tagit stor hänsyn till de aktuella 
museernas traditioner och att man inte hade avsett att hindra Nordiska 
museet varken från att förvärva kyrkliga föremål till en kyrka på Skansen 
eller föremål som var estetiskt fulländade. För att tillmötesgå Nordiska 
museet lämnade museicheferna, trots invändningarna, ett nytt förslag till 
organisation av gränsregleringen. Den tidigare planen på en statlig stadfäs-
telse av museernas ansvarsområden ersattes med en plan som innebar att 
styrelsen vid Nordiska tillsvidare skulle acceptera överenskommelsen med 
de förtydliganden som den hade önskat. Nordiska museets inordning i den 
statliga museipolitiken gjordes med andra ord formellt sett frivillig genom 
att man medgav möjligheten till ett beslut om dess upphörande. För de 
tre statssamlingarna gällde fortsatt att deras gränser skulle fastställas av 
Kungl. Maj:t. I respektive museums instruktion skulle även skyldigheten 
att samarbeta med de övriga museerna, och skyldigheten att avböja gåvor 
och depositioner som egentligen hörde hemma i andra samlingar, regleras. 
Dessa bestämmelser skulle också skrivas in i instruktionen för Nordiska 
museets styresman. Museicheferna stod fast vid sitt tidigare förslag att Kungl. 
Maj:t skulle ge museicheferna i uppdrag att inrätta en kollegialt baserad 
skiljenämnd med uppgift att övervaka att ansvarsregleringen åtföljdes, men 
man betonade att denna inte skulle ges mandat att beröva något museum 

40 Ibid., blad 2f.
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föremål i dess samlingar.  Tanken var i stället att museicheferna skulle ges 
möjlighet att föregripa de konflikter som kunde uppstå om ett föremål ut-
gjorde ett gränsfall, det vill säga om flera av museerna var intresserade av 
att förvärva det. Ärendet remitterades till Nordiska museets styrelse, som 
denna gång gillade förslaget.41 

Oredovisade skäl
När Nordiska museets styrelse efterlyste ett svar på frågan om varför en 
statlig gränsreglering och inrättandet av en ”myndighet” utgjorde en för-
utsättning för de kulturhistoriska museernas samarbete och uppordning, 
satte man onekligen fingret på en öm punkt. Några starka skäl för behovet 
av en statlig museipolitik och ett statligt ansvarstagande för historiebeva-
randet hade museicheferna inte redovisat. Den spetsiga tonen gentemot 
Nordiska museet i museichefernas andra utlåtande avslöjade hur angelägna 
museicheferna var att en statlig gränsreglering faktiskt realiserades. För att 
få till stånd en trovärdig gränsreglering − och sannolikt också för att kunna 
motivera Kungl. Maj:t om behovet av den − var Nordiska museets inord-
ning i en statlig museipolitik nödvändig. Museicheferna skulle med andra 
ord både övertyga Kungl. Maj:t och styrelsen för Nordiska museet. Erfa-
renheterna av tidigare försök att upprätta en statlig museipolitik hade visat 
att statens intresse var ljumt och Nordiska museets position som självstän-
dig och stiftelseägd museiinstitution var ju inte okänd för någon. Varför var 
gränsregleringen för museichefernas då en angelägenhet av stor vikt?

Museichefernas påstående om att man vid tiden för den första skrivel-
sen funnit det ”naturligt och utan all motivering klart” att en uppdelning av 
ansvarsområdena för Statens historiska museum, Nationalmusei konstav-
delning, Nordiska museet och Livrustkammaren borde ske, var förmodli-
gen inte riktigt med sanningen överensstämmande. Ett odaterat koncept 
till museichefernas första skrivelse innehåller, till skillnad från vad man se-
nare förklarade, en lång och utförlig motivering till varför den föreslagna 
gränsregleringen var nödvändig.42 De motiveringar som anges i konceptet 

41 RA. Ecklesiastikdepartementet. Konseljakt nr 40, 1/10 1919. Skrivelse från Nordiska mu-
seets till Ecklesiastikdepartementet 15/10 1917.

42 ATA. Ämbetsarkivet 2. Odaterat koncept till museichefernas första skrivelse. Konceptet 
återfinns i ”Handlingar rörande akademiens organisation, personal och lokaler: Hand-
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speglar, i likhet med många andra museipolitiska dokument som blivit be-
lysta i tidigare kapitel, professionens strävan att etablera museerna som i 
första hand vetenskapliga institutioner och föremålsarkiv. En viktig skillnad 
i jämförelse med de museipolitiska förskjutningar som ägde rum kring se-
kelskiftet 1900 var att vetenskapen inte framhölls som museernas viktigaste 
och överordnade legitimitetsgrund. Denna skillnad skall emellertid inte 
förstås som att idén om vetenskapen som grundval för den professionella 
identiteten hade försvagats. Den hade försvagats som legitimitetsgrund 
för offentligt (statligt eller civilsamhälleligt) engagemang och finansiering. 
Tanken om museerna som i första hand folkbildande institutioner började 
framträda som ett alternativ. Behovet av en gränsreglering motiverades i 
konceptet både utifrån museernas publika uppgifter och utifrån normen 
om museet som en vetenskaplig institution, men det är uppenbart att det 
var i förbindelse med strävan att etablera museerna som vetenskapliga in-
stitutioner som gränsregleringen i första hand ansågs viktig. 

I konceptet fastslog museicheferna att folkbildningen var museernas 
överordnade uppgift. För att kunna fullfölja denna uppgift krävdes att mu-
seerna fullt ut etablerades som vetenskapliga institutioner. En sådan eta-
blering förutsatte i sin tur att museerna ägde fullständiga samlingar, att 
föremålen insamlades med vetenskapen som grundval och i enlighet med 
den konst- och kulturvetenskapliga forskningens resultat. Först när dessa 
viktiga villkor var uppfyllda kunde museerna ställas i ”folkuppfostrans och 
folkundervisningens tjänst”. Museernas bildande värde, deras art av under-
visande metod, bestod i att samlingarna var ordnade på ett strängt veten-
skapligt sätt och att de utställda föremålen belystes i vägledningar. Kunska-
pen om kulturhistorien visade sig i den systematiska ordningen av föremål. 
Det var inte tillräckligt att museerna samlade föremål och sedan ställde ut 
dem. Det var genom den vetenskapligt baserade ordningen som museerna 
fullföljde sitt folkfostrande och undervisande syfte. Utvecklingen mot att 
museerna ställde den systematiserande och vetenskapliga uppgiften i för-
grunden sammanföll med att man inom undervisningsväsendet i allmänhet 
börjat frångå den mera teoretiskt baserade undervisningen och ersätta den 
med en mera ”praktisk och omedelbar åskådningsundervisning med de-
monstration av konkret material.”43 

lingar rörande fornminnesvård”. 

43 Ibid. Cit. s. 3 och 4.
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Det var i förbindelse med behovet av en ordning som gränsregleringen 
kom in. Museernas samlingar fick inte vara alltför heterogena:

[…] hvarje museum samlar på grupper af föremål som på ett orga-
niskt sätt höra samman och afskiljer allt som är främmande. Härige-
nom ernås den enhet och öfverskådlighet som möjliggör att redan 
genom utställandet angifvas utvecklingens gång i tydliga linier. Det 
är först härigenom som en samling höjer sig från att vara ett ”ku-
riosakabinett” eller en anhopning af mer eller mindre dyrbara före-
mål till att blifva ett museum, en vetenskaplig institution af stor och 
allmän betydelse med samhällelig uppgift och därför värd att af det 
allmänna stödjas och underhållas.44

Museernas uppgift var att å statens vägnar sörja för ett kulturhistoriskt ma-
terial. Museets tjänstemän var skyldiga och skulle beredas tillfälle att för-
värva fackkunskaper inom det område som museet ansvarade för. De skulle 
ha kunskaper om och ett vetenskapligt ansvar för sina olika områden ”på 
samma sätt som en vetenskaplig institution vid en högskola är målsman för 
sin specialvetenskap”. 

Statens historiska museum, Nationalmusei konstavdelning, Nordiska 
museet och Livrustkammaren hade en gemensam uppgift och skulle be-
traktas som en enda, central museiinstitution. Inom denna utgjorde de 
enskilda museerna olika avdelningar. Förutsättningen för att de enskilda 
museerna skulle kunna realiseras som avdelningar till den centrala musei-
institutionen var att deras gränser mot varandra stakades ut så att onödiga 
överlappningar uppstod. Det faktum att staten ägde ett enda kulturhisto-
riskt centralmuseum innebar att det var statens uppgift att uppdra grän-
serna mellan de olika museerna och att fördela ansvaret för de olika delarna 
av kulturhistorien på ett sätt som motsvarade teoretiska och vetenskapliga 
krav, även om man också måste ta hänsyn till varje museums historia och 
utveckling. 

Staten äger ett kulturhistoriskt centralmuseum
Argumentationen i konceptet till museichefernas första skrivelse visar hur 
central gränsregleringen var ur professionell synvinkel. Om det överord-

44 Ibid., s. 5. 
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nade syftet hade varit att i första hand undvika överlappningar mellan olika 
enskilda och statliga samlingar i huvudstaden borde exempelvis både Ar-
tillerimuseum och Musikhistoriska museet ha blivit medtagna i förslaget. 
Det fanns åtskilliga överlappningar mellan samlingarna i dessa museer och 
de museer som ingick i vad man nu ansåg utgjorde statens centralmuseum 
för kulturhistoria. Det var inte en allmän uppordning av de kulturhisto-
riska museerna i Stockholm man med statens hjälp ville få till stånd. Det 
var inte heller med målet ”hjälpa” staten att undvika att ge anslag åt museer 
som innehöll likartade samlingar som förslaget om en gränsreglering väck-
tes. Ett huvudmotiv var i stället att få till stånd den för professionen viktiga 
statligheten. En mera fullständig professionalisering av det kulturhisto-
riska museiväsendet förutsatte en statlig museipolitik och ett statligt an-
svarstagande. Ett annat motiv, också det kopplat till professionaliseringen 
av det kulturhistoriska museiväsendet, var den ökade vetenskapliga legiti-
mitet som de ingående museiinstitutionerna fick om deras stora samlingar 
renodlades i linje med de forskningsämnen som museerna representera-
de. Det gällde med andra ord att säkerställa föremålssamlingarna som ett 
vetenskapligt material för skilda forskningsgrenar och därmed museerna 
som vetenskapliga institutioner närmast jämförbara med universiteten. Ett 
tredje motiv var att etablera de i förslaget ingående museerna inte i första 
hand som avdelningar i ett enda statligt centralmuseum för kulturhistoria 
utan som centralmuseer inom sina respektive områden. 

Initiativet till att utpeka Nationalmusei konstavdelning, Statens histo-
riska museum, Nordiska museet och Livrustkammaren som ett enda stat-
ligt centralmuseum för kulturhistoria kom från museimännen själva. De var 
museicheferna som talade om för Kungl. Maj:t att staten hade ett kultur-
historiskt centralmuseum och att staten ägde ansvaret både för detta och de 
områden för historiebevarande som museerna representerade. Dessutom, 
meddelade museicheferna, hade staten ett uppdrag att garantera förekom-
sten av en yrkesgrupp som å statens vägnar och på ett professionellt sätt tog 
hand om museerna och historiebevarandet. 

I museichefernas skrivelser var de professionella motiven undertryckta. 
När Upmark skulle övertyga nämnden om de goda skälen för en gränsreg-
lering framhöll han att det handlade om en frivillig organisering av musei-
väsendet som skulle innebära fördelar för alla och att det därför var mycket 
obetänksamt av nämnden att sätta sig till motvärn. När museicheferna i 
sin andra skrivelse fick tillfälle att förtydliga motiven för en statlig gräns-
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reglering framhöll de inte i första hand gränsregleringens betydelse för 
förverkligandet av museernas vetenskapliga uppgifter. De framhöll gräns-
regleringens betydelse för allmänheten. Allmänheten hade visat sig mycket 
intresserad av konst- och fornminnen och därför var det av största vikt 
att inget område blev försummat och utan museiföreträdare. Den risk all-
mänheten löpte att förlora något väsentligt på grund de otydliga gränserna 
mellan de fyra museerna gjorde gränsregleringen både till en viktig statlig 
angelägenhet. Museicheferna misstänkte − får man förmoda − att staten 
inte prioriterade förekomsten av en museiprofession och välutvecklade ve-
tenskapliga museer och att argumentet om statens ansvar för historiebeva-
randet som dess ansvar för att stödja och bevara allmänhetens intressen för 
konsten och historien skulle vinna större uppslutning. 

Förslaget om en gränsreglering vann gehör, även om Nordiska museets 
inordning i den statliga museipolitiken gjordes frivillig. Det är osäkert om 
man från något håll verkligen började se det som att staten ägde ett central-
museum för kulturhistoria. På professionens initiativ, stödd på en utred-
ning av de fyra museicheferna, fastställdes museernas inbördes gränser och 
det ännu verksamma museichefskollegiet inrättades. Styrelsen vid Nord-
iska museet välkomnade den officiella ansvarsregleringen och var mycket 
belåten med nyordningen. Museet, så fattade man saken, hade blivit ett 
riksmuseum. Det hade fått ett kulturhistoriskt uppdrag och inringades av 
statens museiansvar. Man hade samtidigt lyckats bevara museets självbe-
stämmanderätt: 

Nordiska museet har härigenom, utan att uppgiva sin ställning så-
som självständig institution, erhållit statligt erkännande av sin ställ-
ning såsom fyllande en funktion i den museala riksorganisationen, 
för vilken staten icke har annan central institution. Nordiska Museet 
intager härigenom ställningen såsom centralmuseet inom landet för 
kunskapen om nyare tidens, fr. o. m. renässanstiden, odling, en ställ-
ning som motsvarande den som Statens Historiska Museum intager 
ifråga om den förhistoriska tidens och medeltidens odling […]45 

45 Fataburen (1919), Hft. 2-3 (1920), s. 11-12.
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Avslutning
Gränsregleringen genomfördes. Däremot fick Fornminnesvårdskommit-
tén se sina förslag till en totalorganisation av det kulturhistoriska museivä-
sendet och ny fornminneslagstiftning falla platt till marken. Kommitténs 
digra betänkande och utförliga förslag resulterade varken i någon proposi-
tion eller i politisk debatt. Om staten genom gränsregleringen mellan Sta-
tens historiska museum, Livrustkammaren, Nordiska museet och Natio-
nalmusei konstavdelning hade axlat ett ansvar för historiebevarandet och 
utpekat det som ett statligt ansvar så markerade det ett steg mot en statlig 
museipolitik. I jämförelse med det ansvar som Fornminnesvårdskommittén 
hoppades att staten skulle ta var det mycket litet.46 Som helhet betraktad 
var det kulturhistoriska museiväsendet ännu i första hand en civilsamhäl-
lelig angelägenhet. Kommuner och städer började kliva fram på museiare-
nan och det dröjde ytterligare några år innan riksantikvarieämbetet faktiskt 
blev en statlig myndighet lösgjord från den gamla akademiorganisationen. 
Trots statens enorma expansion under 1900-talets första decennier, och 
trots den goda jordmån för en statlig museipolitik som krigsårens foster-
landsmobilisering medförde, var staten alltjämt ovillig att axla ansvaret för 
historiebevarandet och organisera det på ett mera genomgripande sätt. 

46 Pettersson (2001), s. 119ff. 
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Bestående mångtydigheter

32

Avhandlingens stora berättelse om ansvaret för kulturarvet och dess lilla 
berättelse om Nordiska museet och det centrala kulturhistoriska musei-
väsendets framväxt tecknar huvuddragen i en invecklad och lång historia. 
Det är många områden som jag endast har nuddat vid och ännu fler som 
jag har varit tvungen att lämna åt sidan. 1800-talets spännande och brokiga 
museikultur − som har många drag gemensamma med vår egen tids och 
samtidigt ter sig så främmande för en sentida betraktare − är långt ifrån 
kartlagd. En målsättning med min avhandling har varit att försöka visa på 
museiterrängens snårighet och artrikedom. Jag hoppas att den därigenom 
kan inspirera till ny forskning. 

I avhandlingen avslutas den stora och den lilla berättelsen med 1919 års 
gränsreglering, som knyter samman flera av dess trådar. I detta slutkapi-
tel skall jag gripa tag i några teman som undersökningen har aktualiserat. 
Kapitlet innehåller inte någon sammanfattning, däremot kan inledningens 
redogörelse för avhandlingens uppläggning läsas som en sådan. Jag har 
valt att dela upp avslutningen i fyra delar. De är på olika sätt invävda i var-
andra men redovisas fristående. I avhandlingens inledning utlovade jag ett 
analytiskt verktyg som förtydligar några huvuddimensioner av museernas 
mångtydighet. Detta verktyg har formen av en ”fyrfältare” och presente-
ras i del ett. I del två prövar jag att använda uttrycket civilisering som en 
sammanfattande benämning på en rad processer framväxten av ett centralt 
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kulturhistoriskt museiväsende under 1800-talets senare del hade beröring 
med. Del tre handlar om bilden av Artur Hazelius som samlare. Under 
1800-talet var museiväsende och samlarväsende samma sak. Några tydliga 
gränslinjer mellan dem existerade inte, lika lite som mellan museiman och 
samlare. 1800-talets samlarkultur är oskiljaktig från dess museikultur. Del 
fyra handlar om hur Bernhard Salin förde vidare mångtydigheten i arvet 
efter Artur Hazelius in i det nya seklet och vidare med installationen i det 
”nya” Nordiska museet, som öppnade för publiken 1907. 

1. Den mångfacetterade museihistorien
1800-talets kulturhistoriska museer växte fram i korsningsfältet av många 
i varandra invävda kulturella strömningar och strävanden. Hit hör kung-
lig och civil representativ offentlighetskultur, nationell, regional, lokal och 
privat minnes- och monumentkultur, folk- och allmogesvärmeri, folkfost-
rans- och folkbildningskultur, borgerlig bildningskultur, vetenskapssträ-
van, arkivbildning och historiereglering, privat och kollektiv, ideell och 
kommersiell samlarkultur, slöjd- och konstindustrikultur, utställnings-
kultur och urban folknöjeskultur. Dessa strömningar bildade, skulle man 
kunna säga, 1800-tals museernas heterogenesis. Tidigt, men i synnerhet i 
samband med de kulturhistoriska museernas professionalisering i slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet, uppstod några specifika motsättnings-
mönster i synen på museernas moderna samhällsroll. De principiella spän-
ningar som dessa motsättningsmönster inbegrep har varit bestående intill 
vår egen tid. De två huvudmotsättningar som gjorde sig gällande var:

1. Den mellan samlingsinriktning och publikinriktning. Fanns mu-
seerna till för samlingarna eller för publiken. Betyder själva ordet 
museum ”samling” eller ”utställning”?
2. Den mellan hemmahörighet i en lärdomskultur och i en spekta-
kelkultur.1 Var museerna läro- och forskningsanstalter eller platser 
för publikengagemang och offentlig känslosamhet?

1 Begreppet är lånat från Pierre Guillet de Monthoux, Konstföretaget: Mellan spektakelkultur 
och kulturspektakel. En livskonstpublikation (1998). Det innehåller en dubbelhet som å ena 
sidan betonar det teatrala utspelet och åskådningen och å den andra vikten av ”spektaku-
lära” märkvärdigheter.
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Man kan med utgångspunkt i dessa grundläggande motsättningar identi-
fiera fyra idealtyper för museernas särart och identitet med motsvarande 
motiveringar av museernas samhällsuppgift: 

Sakarkivet (samlingsorientering och lärdomskultur)
Skattkammaren (samlingsorientering och spektakelkultur)
Folkbildningsanstalten (publikorientering och lärdomskultur)
Historieteatern (publikorientering och spektakelkultur) 

   Publikorientering

Lärdomskultur

  Folkbildnings-
  anstalten

   Historie-
   teatern

Spektakelkultur

      Sakarkivet    Skatt-
   kammaren

Samlingsorientering

I modellen placeras de fyra idealtyperna i korsvägarna mellan huvudmotsätt-
ningarna: samlingsorientering kontra publikorientering, lärdomskultur kontra 
spektakelkultur. Den åskådliggör vilka ideal som är besläktade och vilka som 
befinner sig på störst avstånd från varandra. Mot Sakarkivet och Skattkamma-
ren står de publikinriktade Folkbildningsanstalten och Historieteatern. Skatt-
kammaren och Folkteatern hör hemma i spektakelkulturen medan Sakarkivet 
och Folkbildninganstalten hör hemma i lärdomskulturen. Över diagonalerna 
finner man de starkaste motsättningarna. Utmärkande för de publikoriente-
rade museiidealen är att de förverkligas av publiken. Historieteatern förutsätter 
närvaron av en betraktande, deltagande och medskapande åskådare. Folkbild-
ningsanstalten realiseras av ”eleven” eller ”medborgaren”. Historieteaterns och 
Folkbildningsanstaltens berättigande är i hög grad beroende av i vilken utsträck-
ning de lyckas attrahera en faktisk publik. Det gäller oavsett om museets syfte är 
”bildning för medborgarna” eller att bjuda ”upplevelser för alla sinnen”, för att 
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citera några ord ur museidefinitionen i museiutredningen Minne och bildning.2 
Skattkammaren och Sakarkivet realiseras inte av publiken och rättfärdigas inte 
heller av i vilken utsträckning de lyckas locka den till sig. De tjänar inte publi-
ken. I stället tjänar de abstrakta storheter som ”samhället” (dess meningsfulla 
helhet, historiska förankring och kontinuitet) eller ”vetenskapen”.3 

Hazelius presenterade och motiverade obesvärat sin verksamhet med hän-
visning till samtliga av de fyra museiidealen. Stora delar av Artur Hazelius mu-
seiverksamhet hörde uppenbart hemma i Historieteatern. Särskilt tydligt var 
detta naturligtvis på Skansen, som avsåg att ”levandegöra” det förflutna och 
där historieteater också i bokstavlig mening var ett uppskattat programinslag. 
Betoningen av spektakelkulturens motiv var tydlig också i tanken om Nordiska 
museet och Skansen som Skattkammare för och äreminnen över en svunnen 
allmogekultur. Nordiska museets stora hall föreställd som en festsal omgiven 
av interiörer och exteriörer befolkade av naturalistiskt utformade och skenbart 
levande dockor, idén om museiverksamheten som instrument för fosterlands-
väckelse, visionen om Skansen som en plats där historien återuppstod i nuet 
visar på museiverksamhetens publikorientering. Men Hazelius framhöll också 
att Nordiska museet motiverades som ett Sakarkiv för vetenskapen och som en 
Folkbildningsanstalt som tjänade folkupplysning och folkdaning. 

Kring sekelskiftet 1900 ansåg de yrkesmedvetna museimännen vid Nordiska 
museet att Sakarkivet utgjorde det egentliga museet. I ljuset av Sakarkivet tedde 
sig Skansen som en anomali. Friluftsmuseets uppenbara publikorientering gick 
inte att förena med idén om att museerna var till för föremålen och att den pro-
fessionella kompetensen var en vetenskaplig kompetens om föremål och deras 
systematiska ordnande. John Böttigers och Gunnar Hazelius meningsutbyte 
kring frågan om en tudelning av styresmannaposten är belysande. Enligt Bötti-
ger borde Nordiska museet och Skansen renodlas, men i motstående riktning-
ar. Nordiska museets identitet som Sakarkiv skulle förtydligas, liksom Skansens 
roll som fosterländsk Historieteater. Sammanblandas skulle de däremot inte. 
Gunnar Hazelius insåg att Skansens museivärdighet stod på spel, men instämde 
med Böttiger om Skansens betydelse för den fosterländska väckelsen. Han vid-
gick att publikorienteringen var grundförutsättningen för friluftsmuseet. Det 

2 Minne och bildning: Museernas uppdrag och organisation. Slutbetänkande, SOU 1994:51 
(1994), s. 30.

3 ”Fyrfältaren” är en bearbetning av en tidigare version som återfinns i Svante Beckman & 
Magdalena Hillström, ”Museets självbilder”, Museer och framtidstro, ed. Lennart Palm-
qvist & Svante Beckman (2003), s. 246-270.
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var ur Böttigers synvinkel stor skillnad mellan att samla föremål i syfte att för-
kovra ett arkiv för vetenskapen och att återskapa och iscensätta det förflutna. 
Lärdomskulturen och spektakelkulturen framstod som oförenliga. Ett museum 
kunde inte samtidigt vara orienterat mot föremålen och mot publiken. 

Rudolf Cederström, Livrustkammarens föreståndare, hoppades att en över-
flyttning till Nordiska museet skulle medföra att Livrustkammarens karaktär 
av Skattkammare försvagades till förmån för dess identitet som Sakarkiv. Ett 
vetenskapligt vapenmuseum skulle träda i den kungliga trofésamlingens ställe. 
Trängd av Bernhard Salins definition av installationen i den nya byggnaden 
som en utrymmesfråga började Gunnar Hazelius göra gällande att fadern hade 
underordnat Sakarkivet under Historieteatern − fosterlandsväckelsen var vik-
tigare än vetenskapen − medan Salin fortsatte i spåren av museigrundläggaren 
och undvek att ställa sig på det ena eller det andra benet. När museicheferna 
mot slutet av 1910-talet skulle ange skäl för den statliga gränsregleringen fram-
trädde inte längre bildandet av välavgränsade Sakarkiv som den viktigaste moti-
veringen, utan Folkbildningsanstalten. Museernas uppgift var att tillhandahålla 
folkbildning. 

Fredrik Bööks biografi och Gösta Bergs motbiografi kan också belysas mot 
bakgrund av dessa motsättningsmönster. Böök tydliggjorde Hazelius hemma-
hörighet i spektakelkulturen; Hazelius strävan att åstadkomma en fosterländsk 
Historieteater och en patriotisk Skattkammare. Dessutom lyfte Böök fram Ha-
zelius beroende av den en månghövdade och oberäkneliga publiken: 

Det mått av uppslagsrikedom, praktisk blick, djärvhet och ekonomisk 
företagsamhet, som Artur Hazelius utvecklade i första rummet uppe på 
Skansens höjder, var ansenligt. Det fanns nog många, som ansågo Ha-
zelius alltför praktisk och fördomsfri, och som menade att han gjorde 
för stora eftergifter åt det populära. Men det får icke glömmas, att han 
kände ett absolut behov att ha massorna med sig – i det stycket liknade 
han en stor teaterchef […].4

På 1930-talet hade Historieteatern fortfarande en osäker museilegitimitet och 
Berg försökte på olika sätt manövrera in Hazelius i Sakarkivet (det var med vissa 
svårigheter). Berg höll fram bilden av Hazelius som den vetenskapssträvande 
museimannen. Museiverksamheten uppvisade visserligen också en massa andra 
drag, men dessa uttryckte endast en eftergift för publikens smak: 

4 Böök (1923), s. 354.
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Vad åter detta som Hazelius kallade det nationella i Skansenidén beträf-
far, var det väl kanske just det som utgjorde grunden för den stora po-
pularitet Skansen åtnjöt i samtiden. Alla ’patriotiska’ livsyttringar stodo 
högt i kurs och Skansen fattades i eminent grad som en sådan. Vi veta att 
för Hazelius tanken var fullt klar och konkret, att det främsta målet var 
att rädda för framtida forskning det folkliga livet, sådant det vid denna 
tid var allvarligt hotat av nivellering och landets allt mer framskridande 
industrialisering. Men själva tidsmentaliteten älskade att kläda dylika 
strävanden i ord som vi ej känna samma uppskattning inför.5 

Ja, exemplen kan göras många. Modellen schematiserar grundläggande mot-
sättningsmönster, men syftet är inte att hitta en formel för museernas mångty-
dighet, utan att förtydliga den. Det karaktäristiska för museerna var inte att de 
uppträdde i idealbildernas renodlade skepnader. Det karaktäristiska var att de 
uppträdde som mer eller mindre museipolitiskt laddade hybrider. Retoriken är 
en sak, praktiken en annan. Det hindrar inte att man under 1900-talet kan iakt-
ta en förskjutning i betoningen av motiv. Kring sekelskiftet var banden mellan 
vetenskapspolitik och museipolitik som starkast. Redan på 1910-talet kan man 
se hur folkbildningsmotivets förstärktes, ett motiv som har visat sig starkare än 
de flesta. Under 2000-talet har Historieteatern fått en renässans i historieland 
och upplevelseorienterade utställningar. I kulturpolitiken ställs museerna ofta 
på flera motivgrunder samtidigt. Man kan se dessa som en historisk ackumula-
tion av bevekelsegrunder för det samhälleliga historiebevarandets mening, men 
de speglar också en bestående osäkerhet om de kulturhistoriska museernas roll 
och identitet. Som den här avhandlingen har försökt visa hör osäkerheterna 
inte bara nutiden till. Det var inte lättare för de kulturhistoriska museerna att 
finna sin plats förr. 

2. Civiliseringen av historien
I avhandlingen är frågan om arten och räckvidden av samhällsansvaret för 
kulturarvet, för fornminnena och kulturhistorien under 1800-talet den över-
gripande. Den rör gränserna för det statliga ansvaret, både gentemot den en-
skilde medborgarens ansvar inom äganderättens och näringsfrihetens ram, 
och gentemot ett civilsamhälleligt och associationsbaserat ansvarstagande. 
Gabriel Djurklou försökte till att börja med upprätta en ansvarsfördelning 

5 Berg (1933), 109f. 
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mellan den privata och den officiella fornforskningen som innebar att den 
senare gavs ett företräde i form av en överordnad skyddsrätt över fornmin-
nena. Christoffer Eichhorn underkände ansvarsfördelningen. Varken det ci-
vilsamhälleliga eller det statliga ansvarstagandet skulle vara överordnat den 
enskildes historiebevarande. Med Eichhorns liberala syn skulle alla aktörer 
på historiebevarandets område verka på samma villkor. Forskningsfrihet, 
näringsfrihet och konkurrens var ledstjärnorna. Som jag har visat framträd-
de Eichhorn som en hängiven försvarare av Hazelius enskilda museiverk-
samhet. Å andra sidan försökte han på olika sätt verka för att staten skulle 
köpa Christian Hammers stora samlingar och inrätta ett statligt museum för 
konstindustri. Det ena alternativet uteslöt inte det andra. 

Frågan om samhällsansvaret för kulturarvet rör dels relationen mellan 
äldre kungastatliga styrformer och den civila statens institutioner och dels 
mellan ett äldre kungligt och aristokratiskt patronats- och mecenatsansvar 
och civilsamhällets nya mecenater. Avhandlingen visar att det under 1800-
talet växte fram en rad korsningsformer mellan kungliga, civilstatliga och 
civilsamhälleliga ansvarsstrukturer. En sådan hybrid utgjorde Vitterhetsa-
kademien, som visserligen hade fått ett myndighetsansvar med 1828 års 
förordning, men knappast kunde likställas med en statlig myndighet. När 
fornminnesföreningarna formellt anslöts till Vitterhetsakademien kan man 
se det som att akademien spände över hela området för samhälleligt ansvars-
tagande: den kungliga akademiens, det civilstatliga och det civilsamhälleliga 
ansvarstagandet. Först flera decennier in på 1900-talet inrättades en från 
akademien fristående statlig myndighet, Riksantikvarieämbetet. Till kors-
ningsformerna hörde också de många enskilda föreningar och sällskap som 
stod under kungligt beskydd. 

De många osäkerheterna kring det samhälleliga ansvarstagandets art och 
omfång, organisering och motiv, som stod i blickfältet för historiebevaran-
dets aktörer, kom efter hand och med historiebevarandets och museiväsen-
dets professionalisering ytterligare att kompliceras. Professionaliseringen 
innebar, bland mycket annat, en förskjutning av uppmärksamheten mot 
vem och vilka som hade den rätta kompetensen att ansvara för kulturarvet. 
I avhandlingen har jag försökt att belysa dessa invecklade förhållanden ge-
nom att uppmärksamma avvägningarna mellan statligt, civilsamhälleligt och 
enskilt ansvar för fornminnena. Jag har också försökt belysa dem genom 
att fokusera på arten av Nordiska museets offentlighet. Det är inte lätt att 
i efterhand få en klar bild. Det var, som jag har visat, svårt för de historiska 
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aktörerna själva att enas om vilka ansvarsförhållanden som faktiskt rådde och 
borde råda. Huvudanledningen till oklarheterna är att den mindre frågan 
om samhällets ansvar för kulturarvet är sammanvävd med den större osäker-
heten om samhällsordningens utformning och färdriktning.

Avhandlingens tidsperiod, det långa 1800-talet, rymmer en mångfacet-
terad rörelse på de historie- och museipolitiska arenorna som man kan kalla 
civilisering.6 Tematiskt innebar denna rörelse att den officiella historien 
− kungamaktens, krigens och inrikespolitikens – utvidgades till det civila 
samhällets, folkets, allmogens och de borgerliga skiktens historia. Gabriel 
Djurklou gav ett tydligt uttryck för detta då han hävdade att fornminnesför-
eningarnas historieintresse inte var grundat på politisk statshävdelse, utan på 
kärlek till fosterlandets folk och dess historia. Det gjorde naturligtvis också 
Hazelius när han framhöll att Nordiska museet skulle vara ett museum för 
alla samhällsklasser. Civiliseringen var också del av en sekulariseringspro-
cess. I dess kölvatten tillskrevs nationen, konsten, vetenskapen och kulturen 
den helgd som tidigare varit förbehållen kyrkan och i viss mån konungens 
person. För den civila statens legitimitet blev ansvaret för civilisationspro-
cessen en viktig del. Folkskolans övertagande av kyrkans folkundervisnings-
uppgifter är ett av många exempel. Sekulariseringen medförde också histo-
riemedvetandets civilisering. 

Samhällsorganisatoriskt betydde civiliseringen att civilsamhällets aktörer 
– rörelser, föreningar, sällskap, stiftelser, enskilda mecenater och kultursträ-
vande idealister – fick spela en allt viktigare roll. Av och till och med olika 
styrka utmanade de civilsamhälleliga strävandena den officiella historie- och 
museipolitiska ordningen. En borgerlig offentlighet växte fram i sociala nät-
verk och press. Den gjorde anspråk på att vara den legitima grunden för 
samhällsordningen i kungamaktens, stånds- och skråordningens efterföljd. 
Ur förvaltningssynpunkt medförde civiliseringen att en civil statsmakt fick 
ett växande ansvar för kungliga och furstliga samlingar och mecenatsuppgif-
ter. Av Gustav III:s konstsamlingar bildades först Kongl. Museum och sedan 
fick de flytta in i Nationalmuseum. Karl XV Johan testamenterade sina stora 
samlingar till staten, för att nämna två av många exempel. Kring sekelskif-

6 ”Civilisering” används här primärt för att karaktärisera förändringar av den politiska 
samhällsordningen och av världsbilder. Under de sista decennierna har begreppet främst 
förknippats med Norbert Elias teser om en sedes- och mentalitetshistorisk ”civilisations-
process”. Se Norbert Elias, Civilisationsteori, 2 vol. (1989-1991). Denna betydelse är inte 
aktuell här. 
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tet ville man inrätta ett offentligt museum för förevisning av de kungliga 
regalierna. Alla dessa aspekter av civilisering bäddade för att den civila och 
nationella kulturhistorien började framträda som det centrala objektet för 
historie- och museipolitik.

Civiliseringen framträder i efterhand som en identifierbar utvecklings-
linje under det långa 1800-talet. Den pekar mot statens expansion under 
1900-talets första decennier. Men, nota bene, 1800-talets människor hade 
ingen motsvarande bild av en bestämd utvecklingsriktning för samhälls-
ordningen och kunde inte förutse statens utvidgning. Övergången från 
kungastaten till den fullt ut förverkligade demokratiska staten rymde många 
samhällsorganisatoriska alternativ. Historiebevarandets aktörer kan visserli-
gen i efterhand betraktas som civiliseringens tjänare, men för exempelvis en 
framträdande forn- och folklivssamlare som Leonhard Fredrik Rääf var his-
toriebevarandets mening att bibehålla ståndsamhället. Rääf förkastade allt 
nytt − inklusive tändstickorna.7 

Civilstatens civiliseringsuppgift accentuerades under 1900-talet. Under 
1800-talet var den framträdande inom utbildningspolitiken. Historie- och 
museipolitiken som statligt politikområde var svagt. Med utgångspunkt i 
kulturarvsbevarandet framträder i stället de enskilda och civilsamhälleliga 
initiativen som avgörande. Men, detta är omvandlingssamhället: både civil-
statens och civilsamhällets historiebevarande präglades av historiska över-
lagringar av motiv och museipraktiker. Kungastaten hade inte spelat ut sin 
kulturarvsbevarande roll. Den representativa offentlighetens motiv överför-
des så sakteliga till den civila staten. Övergången från kungastat till civilstat 
var en långsam process. Det långa 1800-tal, som min avhandling behand-
lar, vittnar om flera förskjutningar i motiven för samhälleligt engagemang 
på det kulturhistoriska området. Det vittnar också om en bestående, ibland 
motsägelsefull, komplexitet i dessa motiv. En av grunderna för Hazelius 
framgångar var att han bejakade dem alla. 

Ett skäl för att bevara det förflutnas lämningar, i synnerhet allmogekul-
turens lämningar, var föreställningen om en stadigvarande utjämning av ti-
digare kulturella särarter. Med bilden av historien som en framstegsprocess, 
konkretiserad genom begynnande industrialisering och urbanisering, för-
stärktes ”det olyckliga historiemedvetandet” om en oåterkallelig förstörelse 

7 Arvid Ahnfelt, L. F. Rääf af Småland och hans literära umgängeskrets: Bilder från flydda dagar 
(1879).
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av äldre kulturformer. Hur långt man skulle gå i strävandena att hålla fast det 
förflutna rådde det delade meningar om. Många ansåg att nationsprojektet, 
civiliseringen av samhället och medborgarna, måste bejakas. 

3. Samlaren
År 1902 publicerade Edvard Hammarstedt en levnadsteckning över Artur 
Hazelius i Nornan.8 Hammarstedt ville undvika att upprepa redan välkända 
biografiska förhållanden och hade beslutat sig för en ny infallsvinkel: lev-
nadsteckningen skulle skildra Artur Hazelius som museiman, även om det 
inte var alldeles lätt. I egenskap av museiman var Artur Hazelius nämligen 
en ”särstående företeelse”, skrev Hammarstedt. Hazelius gjorde inte som 
man brukade göra. Han öppnade ett museum utan att egentligen veta något 
om museer. Han brydde sig inte om att dra upp några bestämda riktlinjer 
för museiverksamheten. Däremot utvecklade han en oöverträffad mångsi-
dighet. Den ena samlingen föddes ur den andra i en ständig organisk växt. 
”Den, som vill betrakta doktor Hazelius såsom museiman, bör − jag uppre-
par det − aldrig förgäta, att inom och öfver museimannen stod hos honom 
fosterlandsvännen”, betonade Hammarstedt.9 

Fredrik Böök bekräftade i sin biografi bilden av en okonventionell mu-
seiman, vars viktigaste drivkraft var kärleken till fosterlandet. Men vad var 
då en museiman? Att Hazelius gick utanför normen var uppenbart för Ham-
marstedt, som dessutom gjorde explicit att Hazelius inte kunde värderas 
utifrån denna. Artikeln skrevs samma år som Böttiger lade fram sitt förslag 
om en tudelning av styresmannaposten och satte Artur Hazelius minne som 
museiman på spel. Som jag har visat förbands ”museiman” med ”vetenskaps-
man” och ordnandet av tingen. 

Gösta Bergs motbiografi gick ut på att restaurera Hazelius som mu-
seiman. I professionens självförståelse var museiman fortfarande synonymt 
med vetenskapsman. Bergs strategier för att frammana bilden av Hazelius 
som framåtblickande och förutseende vetenskapsman har jag redogjort för 
i ett annat sammanhang.10 Här skall jag uppmärksamma ett annat tema i 

8 Edvard Hammarstedt, ”Artur Hazelius”, Nornan: svensk kalender (1902), s. 1-13.

9 Ibid. Cit. s. 2 och s. 4. 

10 Magdalena Hillström, ”Hågkomster av en museigrundare: Artur Hazelius, Nordiska mu-
seet och Skansen i två biografiska berättelser”, Kulturarvens gränser: Komparativa perspek-
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Bergs bok: bilden av Hazelius som samlare. Berg var ambivalent. Å ena si-
dan hade Artur Hazelius snabbt tillägnat sig stora kunskaper om föremålens 
värde ”ur forskningssynpunkt”. Å andra sidan var amatörismen i samlandet 
framträdande. Hazelius mångsidighet och fyndighet när det gällde att finna 
nya samlingsområden saknade, enligt Berg, motstycke och samlarverksam-
heten gick stundom i märkliga banor. Den stora och tidigt bildade sam-
lingen av bindmössor var ett exempel på detta. Andra var de familjeminnen 
som tidigt införlivades i samlingarna, samlandet av skråföremål, konstnärs-
brev och gamla apotekssaker. Hazelius hade inte ens dragit sig för att samla 
skräp. När Claes Annerstedt rensade vinden på Uppsala universitet frågade 
Hazelius om de utrensade pappren kunde komma Nordiska museet till del.11 
Bergs motbiografi kan tolkas som ett försök att ta kontrollen över museets 
tidiga historia och över Hazelius som museiman. På en punkt lyckades han 
inte med detta, även om han halvhjärtat försökte: I egenskap av samlare upp-
fyllde Hazelius inte de vetenskapliga kriterierna.

Under Hazelius livstid uttrycktes ofta misstankar om att Hazelius sam-
lade på allt som han lyckades komma över, inklusive skräp (vilket Berg inte 
hemlighöll), att föremålen hopades utan urskiljning och planlöst. Dessa 
misstankar drabbade nästan alla storsamlare och var delvis kopplade till en 
levande stereotyp, den patologiske samlaren. Den patologiske samlarens 
typiska beteende var samlarmanin, ofta parad med en ovilja att göra sig av 
med föremål. Över den patologiske samlaren i samlarhierarkin stod kän-
naren. Kännarna samlade kräset på rariteter och skapade en samling av hög 
kvalité. 12 

Samlarna rörde sig på en marknad för antikviteter. De köpte, bytte och 
sålde föremål. Gränsen mellan en antikvitetshandlare och en samlare var 
hårfin. En samlares samlingar representerade ett ekonomiskt kapital och 
kunde realiseras som ett sådant. Med professionaliseringen av museivä-
sendet etablerades ”museimannen” som en yrkesidentitet idealt sett skild 
från privatsamlaren. Museimannen skulle inte förväxlas med en liebhaber. 

tiv, ed. Peter Aronsson et al. (2005).

11 Berg (1933). Hazelius som samlare skildras på s. 60-77. Cit. från s. 66.

12 Se Russell W. Belk, Collecting in a Consumer Society (1995); Erling Bjurström, ”Samlar-
kretsar: I mediekonsumtionens marginaler”, Medier och människor i konsumtionsrummet, 
ed. Karin Becker et al. (2002); Susan M. Pearce, Collecting in Contemporary Practice (1998); 
Susan M. Pearce & Alexandra Bounia ed., The Collector’s Voice: Critical Readings in the Prac-
tice of Collecting (2000).
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Han representerade en institution och försvarade institutionens intressen. 
Museimannen var inte i första hand en samlare av föremål utan en före-
målsordnare. Ett uttryck för detta är att museicheferna i utredningen om 
ansvarsregleringen mellan de kulturhistoriska museerna kring 1915 gjorde 
gällande att museerna hade lämnat den stora samlingsperioden bakom sig. 
Nu var det inte fråga om att ackumulera föremål utan att ordna dem. Detta 
ordnande hade flera dimensioner och de rumsliga aspekterna var framträ-
dande. I vilket hus, i vilket rum, i vilken utställning hade ett föremål sin 
rätta placering? Till vilket ämne skulle det räknas? Till kulturhistoria eller 
konsthistoria? Till konstindustri eller till skandinavisk etnografi? Medan 
samlingsväsendet och museiväsendet inte kunde skiljas åt i 1800-talets bör-
jan, blev distinktionen mellan dem för museiprofessionen så småningom 
helt central. 

När Hazelius trädde in på museiscenen hade någon bestämd gräns mel-
lan samlarväsende och museiväsende ännu inte uppdragits, men normerna 
för ”museimannen” började framträda med större tydlighet. Professionella 
misstankar om att Hazelius hade löpt amok i sitt samlande måste tillba-
kavisas, inte bara för att Hazelius prestige som museiman var hotad, utan 
också för att hans sociala anseende stod på spel. Lojala publicister hjälpte 
till att ge rationalitet åt samlingsföretaget och i sin egen historik över mu-
seet var Hazelius noga med att framhålla det planenliga i samlingarnas ex-
pansion. Denna bild av samlarverksamheten blev inte bestående. Kanske 
framstod det föregivet förnuftiga samlandet som en föreställning omöjlig 
att hålla fast vid när de tusentals föremålen skulle flyttas över till den nya 
byggnaden. Så upphittades bland annat en större samling älghorn i ett av 
vindskontoren.13 Å andra sidan framhöll man gärna att Artur Hazelius i 
egenskap av samlare hade uträttat storverk men att den tid var kommen då 
det var dags att sortera och ordna samlingarna. 

Cecilia Hammarlund-Larsson har i två nära varandra liggande museihis-
toriska artiklar tagit fasta på Hazelius vetenskapliga ambitioner, ambitioner 
som enligt Hammarlund-Larsson inte tillräckligt uppmärksammats i den 
tidigare forskningen.14 I studien ”I denna tid af slapp nationalkänsla” skriver 
hon:

13 NMA. Artur Hazelius, Nordiska museets och Skansens tidiga arkiv. Inventarier och före-
mål, Drottninggatan (osorterade listor).

14 Cecilia Hammarlund-Larsson, ”Samlingarna och samlandet”, Nordiska museet under 125 
år, ed. Bengt Nyström et al. (1998); Cecilia Hammarlund-Larsson, ”I denna tid af slapp 
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Artur Hazelius hade en vetenskaplig strävan med sitt museum och 
mycket talar för att denna strävan bottnade i en evolutionistisk veten-
skapsuppfattning. Detta kom till uttryck i föremålssamlandet, före-
målskategoriserandet och utställningspresentationerna. Därmed inte 
sagt att han gjorde detta tydligt genom egna programförklaringar el-
ler genom att själv bearbeta materialet och presentera resultaten i ve-
tenskapliga studier, men hans strävan var att ordna förutsättningar för 
en sådan vetenskaplig bearbetning av Nordiska museets samlingar.15 

I ”Samlingarna och samlandet” påpekar Hammarlund-Larsson att samlan-
det i efterhand kan te sig planlöst, obegränsat och irrationellt. I sitt historiska 
sammanhang speglade föremålsackumulationen vetenskapliga ideal. Fram-
för allt var det målsättningen att kunna ordna föremålen i typologiska serier 
som motiverade den stora mängden av likartade föremål i samlingarna. Det 
handlade om att ordna och kategorisera föremålen efter material, form och 
dekor. Slutsatsen styrks, menar Hammarlund-Larsson, av Hazelius egna ut-
talanden, av andras uttalanden om samlingarnas vetenskapliga syfte och av 
att Hazelius ingick i kretsar som förespråkade ett evolutionistiskt synsätt. 

Det finns, skulle jag vilja påstå, mycket lite som tyder på att Hazelius 
samlande följde de principer som Hammarlund gör gällande. Utmärkande 
för samlingarnas tillväxt var i stället de komplicerade förvärvsmönstren. 
Hit hörde gåvor, ”tiggarresor”, köp på auktioner och hos antikhandlare, 
de många uppköparna (det var vanligt att stora samlare hade ombud) och 
införlivandet av hela eller delar av privata samlingar. En bild av hur sam-
lingarna kunde förkovras ger korrespondensen mellan konstnären Thure 
Cederström och Artur Hazelius. Cederströms och Hazelius bekantskap bör-
jade med ett brev från den förre, skickat från München och daterat i januari 
1883. Önskade doktorn hjälp med att samla till sitt museum, var brevets 
fråga. Cederström ville gärna hjälpa till. Han kunde erbjuda kopparstick, 
målningar och annat som föreställde svenska kungar, ett krus med Karl VII:s 
porträtt och dosor i metall. Han tillade: ”Detta äro saker af ringa konstvärde 
och obetydligt antikvariskt värde och erhålles för en obetydlighet.” Medal-
jer och klockor tillverkade i Sverige kunde också ihopsamlas, men då blev 
det genast dyrare.16 Artur Hazelius tackade ja till Cederströms erbjudande 

nationalkänsla”: Om Artur Hazelius, vetenskapen och nationen”, Samhällsideal och fram-
tidsbilder, ed. Cecilia Hammarlund-Larsson et al. (2004). 

15 Hammarlund-Larsson (2004), s. 32.

16 NMA. Brev från T. Cederström till A. Hazelius 14/1 1883.
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och snart började paket med föremål anlända till Stockholm. I juli samma 
år skickade Cederström en samling skråsaker. 17 I oktober undrade han om 
Hazelius ville ha skeppsmodeller och avbildningar som belyste skråväsendet. 
I november hade Cederstöm köpt ett skåp och flera småsaker av historiskt 
värde. Hos systern i Stockholm fanns ett brudkronefodral som Cederström 
gärna ville överlämna till samlingarna. Kanske ville Hazelius också ha några 
gamla tapeter?18 

Cederström var flitig. Brev med uppgifter om inköpta föremål flöt in i 
en jämn ström. Han hade samlat skråföremål, som kunde bli en fin samling 
i Stockholm19, men grubblade över taktiken: ”Skola vi nu anta att museet 
har nog af de obetydligare ‘zunstzeichen’ och vi blott söka efter de vackrare, 
men derigenom också dyrare? eller skola vi såsom hittills samla allt som rör 
skråväsendet som står att få. Detta är en viktig sak för mig att veta […].20 
Och så fortsatte det fram till Hazelius död. 

I Hazelius samtid utgjorde idén om bildandet av komparativa samlingar 
en viktig legitimitetsgrund för museiverksamhet. Detta motiv adderade Ha-
zelius till de många andra som han också lämnade ifrån sig och kan inte tas 
som en beskrivning av hur samlingarna faktiskt ökades. För Hazelius var det 
av museipolitiska skäl strategiskt att undertrycka brokigheten i samlingarna, 
däremot hade han inte några starka skäl att göra gällande att själva samlandet 
följde vissa vetenskapliga principer. Det kunde han inte heller göra om han 
fortsatt skulle ta allmänheten till sin hjälp. Under 1800-talet var samlarvä-
sendet och museiväsendet inte åtskilda. Samling och museum var samma 
sak. När storsamlaren Hammer visade sina samlingar för allmänheten var 
det under namn av Hammers museum. Storsamlaren Hazelius ägde den 
Skandinavisk-etnografiska samlingen. 

I Nornan frågade sig Edvard Hammarstedt vad för slags museiman Ar-
tur Hazelius hade varit. Han kom fram till att Hazelius inte kunde mätas 
med professionens måttstock. Hazelius sprängde yrkesnormernas ramar och 
framstod som en museiskapare av ett alldeles speciellt slag. Frågan vad för 
slags museiman Hazelius var är också den underliggande i Hammarlund-
Larssons studier. Till skillnad från Hammarstedt kommer hon fram till att 

17 NMA. Brev från T. Cederström till A. Hazelius 28/7 1883.

18 NMA. Brev från T. Cederström till A. Hazelius odat. [november 1883]. 

19 NMA. Brev från T. Cederström till A. Hazelius 6/4 1884.

20 NMA. Brev från T. Cederström till A. Hazelius 2/5 1884.
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Hazelius ägde de erfoderliga expertkunskaperna. Både för Hammarstedt 
och Hammarlund-Larsson utgör yrkesidealen utgångspunkten för bilden av 
Hazelius. Ur det professionellt retrospektiva perspektivet förefaller de vik-
tigaste frågorna att applicera på det förflutna vara frågor som har beröring 
med professionens självbild, det vill säga uppfattningar om i vad för slags 
bransch man är verksam, vilka kunskaper och kompetenser som krävs och 
vad arbetet syftar till. Ur museihistorisk synvinkel är dessa perspektiv otill-
räckliga och till och med vilseledande. 

Det mest kännetecknande dragen hos Artur Hazelius infångas inte när 
de samtida professionella normerna får bilda ramen för de historier som 
man berättar om det förflutna. Så är det till exempel uppenbart att Artur 
Hazelius var en svårslagen entreprenör och att han som museibildare var 
mycket framgångsrik i att låta den egna karisman få bära över alla hinder, 
tvivel och svårigheter. Uppenbarligen ägde han förmågan att entusiasmera 
andra för sin sak och att omspänna en ständigt föränderlig och växande verk-
samhet. Han var, kort sagt, en mästare i konsten att få saker och ting att 
hända. Huruvida hans kunskaper om föremålen ”ur forskningssynpunkt”, 
som Berg skriver, var stora eller små, spelar en underordnad roll i den stora 
och ur den professionella synvinkeln mera svårsmälta bilden av Artur Haze-
lius som storföretagare i kultur- och natursvängen.

4. Nordiska museet på Lejonslätten 
Den 8 juni 1907 slog Nordiska museet upp sina portar och den nyfikna 
publiken kunde skåda resultatet. I mer än ett decennium hade man väntat 
på den nya museibyggnadens fullbordan. Stockholmstidningarna hade rap-
porterat om motsättningarna mellan traditionsförsvarare och förnyare i dis-
kussionerna om det nya museets invändiga utseende. Alla som var närmare 
insatta i de museipolitiska och museiideologiska kontroverserna efter Artur 
Hazelius död visste att öppnandet av det ”nya” Nordiska museet inte bara 
var en händelse. Det var också styresmannen Bernhard Salins elddop. Hur 
skulle det Nordiska museet motsvara de vitt skilda förväntningar som ställ-
des på de nya utställningarna?

Att Nordiska museets byggnad till största delen består av en magnifik 
och sakralt utformad hall och att en väldig Vasa-staty är placerad i hallens 
absid, vet alla som besökt museet på Djurgården i Stockholm. Den som 
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har besökt museet vet också att man når hallen via några trappsteg från en 
vestibul med vackert välvda tak. När publiken trädde in i det ”nya” Nordiska 
museet vid dess öppnande 1907 var den rumsliga upplevelsen av museets 
stora hall inte olik den publiken upplever idag, även om utställningarna och 
rummen i museet såg annorlunda ut. Det gjorde också Carl Milles Vasa-
staty. Den nuvarande Vasastatyn kom till 1925 och ersatte en äldre som var 
utförd i gips.21 

Som jag har visat blev den stora hallens utformning ett mångårigt tviste-
ämne. I september 1904 beslutade museets styrelse att anta Salins förslag till 
installation. I praktiken var det ett beslut om att de ursprungliga planerna 
på stuginteriörer och landskapsdioramor i hallen bara i begränsad utsträck-
ning skulle förverkligas. I det nya museet inrymde hallvåningen den svenska 
allmogeavdelningen. Den var ordnad efter landskap i så kallade landskaps-
rum. Med avseende på geografisk representation var nationens bondekultur 
ojämnt åskådliggjord. Antalet rum för de olika landskapen varierade nämli-
gen med museisamlingarnas storlek. Landskapsrummen för Skåne och Da-
larna var exempelvis många fler än motsvarande för Småland och Uppland. 
Allmogeavdelningen fortsatte i jordvåningen. Här hade man också, enligt 
det förslag som Vistrand och Hammarstedt lämnade till installationskom-
mittén, ställt i ordning några utställningsrum med ämnesordnade allmoge-
föremål.

Gallerierna kring hallen hade fått ett nytt utseende. Huvuddelen av 
valvöppningarna mot hallen var igenmurade. Endast åtta valv var öppna 
mot hallen. I dessa hade man ordnat stuginteriörer. Interiörerna föreställde 
bondstugor från Ingelstad och Håslöv (Skåne), Södra Vedbo (Småland), 
Mark (Västergötland), Rättvik (Dalarna), Delsbo (Hälsingland), Valbo 
(Gästrikland) och Transtrand (Dalarna). Mellan interiörerna låg museisalar-
na där allmogeföremålen exponerades efter en för alla utställningsrum ge-
mensam grundplan. Vid fönsterväggarna hade man ställt glasförsedda skåp 
och i dessa hade man placerat museets många dockor iförda folkliga dräkter. 
I stuginteriörerna lyste dockorna med sin frånvaro. Intrycket av folklivs-
scen, som interiörerna gav på Drottninggatan och som direkt förband dem 
med det folkloristiska genremåleriet, hade försvunnit. Skillnaden mellan de 
nya och de gamla interiörerna kan åskådliggöras med Rättviksinteriören. I 

21 Skillnaden mellan de två Vasa-statyerna och de ideologiska implikationerna av Milles två 
helt olika gestaltningar behandlas av Bohman (1997), s. 118ff.
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museet på Drottninggatan var denna gestaltad efter Amalia Lindegrens tavla 
Lillans sista bädd (med tillägg av en gestalt som inte fanns med på tavlan). 
I Rättviksinteriören i det nya museet sågs varken lillan eller bädden. Helt 
hade man emellertid inte frångått den av Sophus Müller så kritiserade illu-
sionen. Den uppstoppade gåsen hade fortsatt sitt bo i en bänk i stugan från 
Ingelstad och i Smålandsstugan stod några levande blommor i fönstret. 

På museets andra våning, den så kallade kolonnvåningen, var väggar 
uppmurade men utmed balustraden hade man lämnat en passage. I musei-
salarna visades bland annat norska allmogeföremål (i stor mängd), leksaker 
(anpassad för barn), musikinstrument och skråsaker från Sverige, Norge, 
Danmark och Tyskland. Här fanns också museets textilavdelning, som inne-
höll omkring två tusen vävnader och broderier ordnade i väggfasta skåp med 
utdragbara ramar försedda med skyddande dubbla glas − ett textilarkiv som 
fått en raffinerad konstruktion. 

På tredje våningen var högreståndsavdelningen inrymd. Den var ordnad 
efter stilepoker och i likhet med den svenska allmogeavdelningen efter en 
för alla salar gemensam grundplan. Avdelningen var organiserad så att varje 
tidsepok representerades av en rumsinteriör. Till skillnad från allmogeinte-
riörerna, som betraktades utifrån den stora hallen, kunde man passera ge-
nom högreståndsinteriörerna, som om de vore autentiska rum. Intill rums-
interiörerna hade man placerat en eller flera utställningssalar. Man kallade 
dessa monterrum. I monterrummen exponerades möbler, dräkter och fö-
remål från samma stilepok som interiören avsåg att belysa. Mot rummets 
ytterväggar hade man placerat skåp och i dessa visades högreståndsdräkter 
upphängda på dockor. Till skillnad från allmogeavdelningens dräktutställ-
ningar hade dockorna inga huvuden. De liknade mera de slags provdockor 
som användes vid klädsömnad. Högreståndavdelningens kronologiska serie 
började med ett slottsrum från Vasatiden med dörrar och tak hämtade från 
Tynnelsö slott. Den avslutades med ”Oscar II:s rum”, ett möblemang som 
Ferdinand Boberg ritat för utställningen i Paris 1900. 

Golvutrymmet i den stora hallen var tomt när museet öppnade 1907. 
Livrustkammarens uppställning blev klar först året därpå. Delar av kam-
marens samlingar kunde dock ses vid invigningen. Från kolonngalleriets 
balustrad hängde färgrika fanor runt hela hallen. Man hade satt in glas i de 
valvformade grunda utrymmen som bildats när man murat upp väggar för 
landskapsrummen i hallvåningen. Bakom dessa glas exponerades kläder som 
burits av kungar och kungafamiljer genom tiderna. Även i den så kallade 
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kungssalen, belägen mitt emot absiden på kolonnvåningen, fanns föremål 
från Livrustkammaren utställda. 

För intrycket av Nordiska museet utställningar när museet öppnade 1907 
spelade säkerligen färgrikedomen en viktig roll. De svartvita fotografierna 
ger i detta fall inga ledtrådar men av de skildringar som finns i ord kan man 
utläsa att färgsättningen spelade en viktig roll. I allmogeavdelningen hade 
alla landskap tilldelats olika väggfärger som harmonierade med de utställda 
textilierna. I den norska avdelningen hade man vinnlagt sig om att skapa 
en dekorativ helhet av de konstfärdigt utförda föremålen och den fasta in-
redningen. I skråavdelningen var skåpen utformade så att de i stil och färg 
påminde om de exponerade föremålen. Även på högreståndsavdelningen 
hade monterrummen för de olika epokerna givits en, som man ansåg, kän-
netecknande kulör.22 

Bernhard Salins principer

”Redan för att vara berättigat till sin benämning efter vetenskapens och vit-
terhetens gudinnor måste ett museum vara en vetenskaplig institution. Att 
tala om ett ’ovetenskapligt museum’ vore att bryta med en av logikens enk-
laste grundregler: den som förbjuder ett begrepps självmord genom inre 
motsägelse”, skrev Edvard Hammarstedt i Svenska Dagbladet i december 
1921.23 För Hammarstedt, som under sina 38 år vid museet hann uppleva 
Artur Hazelius, Bernhard Salin och Gustaf Upmark som styresmän, var Sa-
lins namn förknippat med uppgörelsen med arvet efter Artur Hazelius och 
ambitionen att förvandla Nordiska museet till en vetenskaplig institution. 
I en intervju i Svenska Dagbladet lyfte Hammarstedt opåkallat fram Salins 
insatser vid skapandet av det ”nya” Nordiska museet:

Det var många gamla idéer, som han fick avliva. I det försvar som pre-
sterades för dem tilldelades ofta Artur Hazelius ett mycket apokry-
fiskt faderskap. Men vad som tiden själv inte gjorde kål på, det kunde 
Bernhard Salin genom sin utställningstekniska skicklighet gallra ut. 

22 Uppgifterna om hur museet såg ut när det öppnade är hämtade från ”Nordiska museets 
återöppnande”, Fataburen (1907), s. 129-143; Axel L. Romdahl, ”Nordiska museet”, Ord 
och bild (1907), s. 326-334; Johnny Roosval, ”Nordiska Museet”, Bonniers månadshäften 6 
(1907), s. 397-405.

23 ”Edvard Hammarstedt går i pension”, Svenska Dagbladet 12/12 1921.
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Och så blev Nordiska museet även en föregångare i utställningstek-
nik och har ju i hög grad varit skolbildande.24  

Axel Romdahl skrev i sin självbiografi Som jag minns det att det överskug-
gande problemet efter Artur Hazelius död var huruvida ”museet skulle bli 
en vetenskaplig institution eller endast en anstalt för en romantiskt betonad 
nationell fostran”.25 I diskussionerna om hallens utformning och sidogalleri-
ernas användning satsade Salin, enligt Romdahl, alla sina krafter på omvand-
lingen av den tilltänkta ”minneshallen” till ”museum”. Salins målsättning 
hade varit ingen mindre än att göra rent hus med alla interiörer. I tvisterna 
om installationen stod han som ”den moderna riktningens representant” 
mot Gunnar Hazelius. Trots detta blev Salins installation en kompromiss, 
påpekade Romdahl. Otidsenliga och ovetenskapliga interiörer ställdes upp 
både i allmogeavdelningen och på avdelningen för de högre stånden.26 

Andreas Lindblom, som blev styresman för Nordiska museet 1929, an-
märkte i en artikel i Fataburen 1949 att Salin hade gjort processen kort med 
Artur Hazelius tablåer:

Salins vetenskapliga rationalism byggde på att föremålen skulle om-
sorgsfullt skyddas i montrer eller sakligt − ej dekorativt! − uppradas 
på lärftsväggar, resp. pallar, men absolut inte utställas på något il-
lusoriskt sätt. Romantiken bannlystes. Denna purism, i och för sig 
nyttig för vetenskaplig forskning och skolning av unga museimän, 
levde vidare inom museets murar.27

Birger Nerman gav i en nekrolog över Salin i Ymer 1932 en annan bild:

Med sitt fina estetiska sinne hade Salin alltid varit en utmärkt musei-
man, och han hade alltid haft självständiga meningar om museispörs-
målen. Han fick nu tillfälle att i större skala realisera sina museala 
intentioner. Det var Salin som ledde Nordiska museets uppställning, 
och det var i själva verket här som för första gången moderna princi-
per för kulturhistoriska museer kommo till användning. Det är ingen 
överdrift att säga, att det främst är Salin, som är upphovsmannen till 
dessa principer. Här kan icke närmare genomgås, vilka dessa äro, det 

24 ”Forskning är slagrutan för samlingsarbetet”, Social-Demokraten 29/12 1928.

25 Axel L. Romdahl, Som jag minns det (1943). Cit. s. 205.

26 Ibid. Cit. s. 207f.

27 Andreas Lindblom, ”Nordiska museet 75 år”, Fataburen (1949), s. 7-18. Cit. s. 8.



Kapitel 12 Ansvaret för kulturarvet

���

må blott som exempel erinras om särskiljande av en skåde- och en 
studiesamling, om miljöernas och de särskilda föremålens rekon-
struktion på ett sätt, som tillfredsställer både vetenskapens och all-
mänhetens krav […]28

Sammanfattningsvis kan man i dessa uttalanden om Salins installation ur-
skilja tre omdömen: 1) Salins installation medförde museets fullständiga 
modernisering. Det nya museet blev ett vetenskapligt museum. 2) Instal-
lationen utgjorde en kompromiss där flera av de vetenskapliga kraven fick ge 
vika. 3) Salin skapade egna principer. 

Enligt Installationskommitténs utlåtande 1902 utgjorde ordning det 
främsta kriteriet på ett vetenskapligt museum. I andra sammanhang ställ-
des det vetenskapliga museets ordning mot kuriosakabinettets oreda. En 
motsvarande oreda ansåg man, som jag tidigare visat, hade präglat utställ-
ningarna i det ”gamla” museet på Drottninggatan. Med avseende på ord-
ningskriteriet var de nya utställningarna mönstergilla. Det fanns inte ett 
föremål som inte hade fått en medveten placering. Raka linjer, bestämda 
avstånd, symmetriska grupperingar, kronologiska serier, ämnesordnade 
(föremål med anknytning till textilberedning för sig och föremål med an-
knytning till matlagning för sig), föremål från olika länder rumsligt åt-
skiljda − ingenting förefaller ha lämnats åt slumpen när det gällde vad som 
ställdes ut och hur. Om vetenskaplighet kunde jämställas med ordning i 
den triviala mening som man talar om saker i oordning och i ordning, var 
det nya museet ett vetenskapligt museum. 

Ett tydligt avstånd till utställningarna på Drottninggatan markerades ge-
nom frånvaron av dräktdockor i stuginteriörerna. På Drottninggatan fanns 
de överallt. Flera var placerade i interiörer och exteriörer, men de återfanns 
också stående ensamma eller i grupper på andra håll i museet. Dockornas 
försvinnande måste ses i ljuset av deras framträdande plats i vad man nu 
betraktade som en omodern museikultur med otydliga gränser mot andra 
av åskådningskulturens framträdande former, i första hand vaxmuseerna. 
När Jonny Roosval, en av de yngre yrkesmedvetna museimännen, beskrev 
utställningarna i det nya museet för läsarna av Bonniers månadshäften förkla-
rade han att ljuset i dräktskåpen i allmogeavdelningen spelade en avgörande 
roll för det intryck som utställningen gjorde på publiken:

28 Birger Nerman, ”Bernhard Salin”, Ymer, Hft. 2-3 (1932), s. 277-282. Cit. s. 281.
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Belysningen är tillräckligt klar för att gifva tillfälle till ett detaljeradt 
studium, men på samma gång så egenartad, så olika det ljus som fal-
ler på de lefvande människorna och på öfvriga föremål i rummet, att 
fantasin omedvetet lyfter dräktbildena in i ett utanför verkligheten 
beläget plan. Vaxfigursintrycket – dräktutställningarnas värsta crux, 
är fullkomligt öfvervunnit.29

För publiken var detta kanske ändå mindre uppenbart. När museet kortfat-
tat presenterades i Hvar 8 Dag strax efter invigningen 1907 anmärkte skri-
benten angående allmogeavdelningen följande: 

Allmogeafdelningen, landskap efter landskap, är delvis ordnad på 
vanligt museisätt med de olika föremålen ställda vid eller fästa på väg-
garna i montrer samt i somliga rum med panoptikonbilder, iklädda 
allmogedräkter, delvis i form af veritabla gamla rumsinteriörer. Dessa 
senare inrymma inga som hälst panoptikonfigurer, till skillnad från 
hvad som var fallet, då samlingarna i forna dagar voro inrymda på 
olika håll i staden.30

Man kan göra flera iakttagelser som pekar mot att Nordiska museet ur 
museiprofessionens synvinkel genomgått en lyckosam modernisering. Det 
finns också åtskilligt som pekar mot att den slutliga uppställningen av sam-
lingarna i den nya byggnaden var en kompromiss. Åtta valvöppningar var 
öppna mot hallen. De innehöll stuginteriörer som betraktades från hallen. 
De var visserligen inte många, de innehöll inga dockor, men förbindelsen 
mellan museigrundläggarens visioner och det färdiga resultatet var ändå 
tydlig. Gunnar Hazelius hade pläderat för en generös användning av ”inte-
riörprincipen”. Så blev det också. Hela högreståndsavdelningen var ordnad 
i interiörer omväxlande med monterrum, trots att exponeringen av föremål 
i interiörer inte gillades av de yngre museimännen. 

Sammansättningen av föremål i det nya museet vittnar om en ambi-
tion om att reducera den mångtydighet i ämnesinriktning som varit kän-
netecknande för museet på Drottninggatan. Installationskommittén hade 
inte gjort andra än marginella inskränkningar i antalet avdelningar. Enligt 
kommitténs program skulle den nya byggnaden inrymma museets sam-
lingar av (till belysning av) svenska allmogeföremål, norska, danska, is-

29 Roosval (1907), s. 404.

30 Hvar 8 Dag (1907), s. 579.
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ländska, finska, estniska, ”lappska” och ”eskimåiska” föremål, skråföremål, 
uppdelade efter ursprungsland, svenskt och tyskt apoteksväsen, fornsaker, 
båtar, ”Judaica”, Stockholmiana, arkitekturfragment, kyrkliga föremål, un-
dervisningsväsen, åkdon, mått, vikter och mynt, militärväsen, marinväsen, 
brandväsen, post- och skjutsväsen, polis- och rättskipningsväsende. Dess-
utom skulle det nya museet innefatta en vapensal och det så kallade Nord-
frisiska rummet. I jordvåningen skulle man arrangera fängelsehålor med 
tillhörande straffredskap.31 När museet slog upp sina portar 1907 visades 
en stor mängd föremål ordnade i olika avdelningar, men många av dem 
som räknades upp i Installationskommitténs program hade försvunnit. Å 
andra sidan hade några tillkommit. Hit hörde samlingen av musikinstru-
ment och leksaker. 

Men varken perspektivet att det ”nya” Nordiska museet inrättats som det 
moderna vetenskapliga museet framför andra, eller idén att utställningarna 
i det nya museet utgjorde en kompromiss mellan vetenskapliga ideal och 
mera publikdragande former av gestaltningar, fångar komplexiteten i Salins 
till sist förverkligade installation. För att förstå denna måste man, menar jag, 
ta Salins mycket bestämda belägenhet som utgångspunkt. Som styresman 
för Nordiska museet och Skansen stod Salin inför den svåra och omfattande 
uppgiften att i konkret form – i utställningen av föremål i den nya byggna-
den och i dess invändiga dekorativa program – sammanföra och harmoniera 
motstridiga uppfattningar. Situationen bestämdes i hög grad av pieteten. 
Artur Hazelius museum på Drottninggatan var nära förknippat med folk-
lighet i allmänhet och med dräktdockor i synnerhet. Museet var mångsidigt 
men att det tjänade fosterländska syften vid sidan av de vetenskapliga stod 
tydligt inskrivet i Hazelius överlåtelsebrev. Ingen av de inblandade i instal-
lationsfrågan förnekade officiellt museets dubbla identitet, även om man 
gav rollerna olika prioritet. På något sätt måste de skilda kraven förenas 
och båda sidorna komma till sin rätt. Pieteten var inte ett hänsynstagande 
i marginalen av andra. Pieteten var en maktfaktor i kraft av den roll som 
”allmänheten” hade tilldelats som medskapare av Nordiska museet. Många 
av Hazelius bundsförvanter var ännu i livet. Man kunde inte bortse från alla 
släktingar och vänner. De kretsar av kollektiva mecenatsskap som byggts 
upp kring museiverksamheten hade fortsatt en viktig ekonomisk betydelse. 
Den avgörande roll som förtroendet för Artur Hazelius hade spelat från 

31 Handlingar rörande installationen… (1902), s. 4-10.
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begynnelsen av museiverksamheten kunde inte sidoställas. Sammantaget 
innebar detta krav på en avläsbar kontinuitet mellan det ”gamla” Nordiska 
museet och det ”nya”, som reste sig på Lejonslätten. 

Samtidigt fanns det starka professionella förväntningarna på att Nordis-
ka museet skulle framträda som ett vetenskapligt och modernt museum. Om 
Salin inte tog hänsyn till dessa förväntningar skulle hans prestige som pro-
fessionell museiman sättas på spel. För Salin gällde det att skapa någonting 
ur dessa spänningar mellan aktningen för det ”gamla” Nordiska museet och 
de högt ställda professionella förväntningarna på att han med bestämd hand 
skulle föra museet ut ur dess ”barndom”, för att citera Nordisk familjebok. 
Han skulle utföra något av ett förvandlingsnummer. Utställningarna skulle 
motsvara de vetenskapliga kraven och samtidigt kunna locka en stor publik 
och, i Artur Hazelius anda, kännas fosterländska. På sin lott hade Salin ett 
svårt och utmanande gestaltningsuppdrag. 

Mellan vetenskap och fosterlandsfostran

På 1850-talet gjorde Bror Emil Hildebrand och Hans Forssell en åtskillnad 
mellan statens vetenskapligt och nationellt grundade historiebevarande och 
provinsmuseernas folkliga, pietetsfostrande och kärleksskapande historiebe-
varande. Provinsmuseernas viktigaste uppgift var identitetspolitisk. De skulle 
stärka minnena av det förflutna, bidra till ”allmänanda” och bevara för fram-
tiden lokalt särpräglade seder och bruk. Åtskillanden mellan det vetenskap-
ligt grundade historiebevarandet och det känslogrundade historiebevarandet 
spelade en stor roll för 1800-talets museipolitik. Böttigers förslag att Skansen 
och Nordiska museet skulle skiljas åt är ett belysande exempel på hur slitstark 
konflikten var. Bernhard Salins installation belyser hur produktiv konflikten 
var. I dess hägn kom Salin att utveckla nya gestaltningsformer för de kulturhis-
toriska museernas samlingar. 

Många av 1800-talets museipolitiska slitningar kan förstås som att man 
på olika sätt handskades med och förhandlade om hur relationen mellan 
det vetenskapligt grundade historiebevarandet och det känslogrundade 
historiebevarandet skulle ordnas. Forssell och Hildebrand förespråkade, 
liksom Böttiger långt senare, en uppdelning och renodling. Provinsmu-
seerna skulle inte eftersträva att bilda vetenskapliga samlingar. De skulle 
vara trogna sina skiljaktiga historie- och museipolitiska bestämningar. Med 
Artur Hazelius inträde på arenan, och i takt med att samlingarna växte och 
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blev allt innehållsrikare, blev den museipolitiska ordning som Bror Emil 
Hildebrand hoppats på ett minne blott. Nu fanns det i huvudstaden ett 
museum, civilsamhälleligt grundat och med stora anspråk på att bevara 
folkets minnen. Ett museum som, utan att vara statligt, gjorde anspråk 
på nationellt vetenskapligt grundat historiebevarande och som samtidigt, 
utan minsta hänsyn till någon museiauktoritet, syftade till att väcka folkets 
kärlek till fosterlandet genom stämningsfulla ”bilder ur folklivet”. I kraft av 
allmänhetens villighet att bidra till Nordiska museet, och med god hjälp av 
sin listighet, hade Artur Hazelius lyckats säkerställa principernas förening. 
Bernhard Salin gav dem en ny gestaltning. 

Efterföljaren

Rudolf Cederström ville att Livrustkammaren skulle flytta till Nordiska mu-
seet. Lokalerna på slottet framhävde Livrustkammarens karaktär av kung-
lig garderob och historisk trofé- och reliksamling. I Nordiska museet fanns 
större och bättre lokaler för Livrustkammarens samlingar. Där fanns ett fo-
tografiskt mörkrum, konserveringslokaler, en desinfektionsugn och andra 
utrymmen som markerade att Nordiska museet var ett modernt museum 
för yrkeskunniga museimän. Sådana utrymmen saknades på slottet. Bland 
Nordiska museets tjänstemän fanns flera av Cederströms generationskamra-
ter i ”Fackföreningen”. Om Livrustkammaren fick en ny bostad i Nordiska 
museet innebar det för Cederströms del ett steg in i en yrkesgemenskap 
på ett modernt museum. Det var i det ”nya” Nordiska museet som de ve-
tenskapliga och professionella idealen skulle förverkligas. Cederström ville 
inte gärna stå utanför arbetet med installationen i den nya byggnaden. På 
våren 1905 hade han, med anledning av det styvnackade motståndet i Na-
tionalmusei nämnd, mer eller mindre tappat hoppet om att en inflyttning 
av Livrustkammaren i Nordiska museet skulle bli av. I ett brev till Sune 
Ambrosiani tillkännagav Cederström sina planer på att söka anställning vid 
Nordiska museet: 

Bli nu flyttningen icke av ville jag gerna höra mej för lite om möj-
lighet finnes att med begagnande av att Nord. M. icke vore statsin-
stitution möjlighet finnes att där få deltaga i arbetet med begränsad 
tjenstgöring 1 à 2 dar i veckan. Mina intressen ligger för mycket 
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inom dess ramar för att jag icke skall vilja vara med både om upp-
ställningsarbetet o sen vid det egentliga arbetet.32 

Men brevet vittnar också om ett begynnande missnöje med Bernhard Sa-
lin. Cederström ansåg att Salin höll sina unga medarbetare tillbaka: ”Arne 
säger med ledsnad att han [Salin] redan synes överskridit gränsen till den 
impotenta åldern. Det är nu hemskt om där skall konstateras att den felande 
länk man trodde upptäckts i Bernhard bara vore en man i krisen mellan 
ungdom och gubbe.” Cederström förklarade att han ville att uppställnings-
planerna för museet skulle utformas i ett seminarium där Salin fungerade 
som professor. ”Det skulle tvinga alla vederbörande att klämma ut med sin 
mening, tvinga Bernhard att höra därpå o resultatet vore en museiplan som 
icke behövde rifvas när Bernhard blir pensionsmässig eller riksantikvarie el-
ler statsråd eller med andra ord ohjälpligen gubbe.” 

I ett nytt brev till Ambrosiani några månader senare skrev Cederström 
att Bernhard Salins installationsplaner var förfelade. Hans missnöje hade 
spätts på av ett uttalande som Salin gjort i en intervju i Svenska Dagbladet. 
Av intervjun hade Cederströms kunnat konstatera att utställningsplanerna 
vidareutvecklat sig i den riktning som de yngre museimännen redan tidigare 
funnit felaktig: 

Inte behöva vi ett nytt musikhistoriskt museum, det finnes redan ett o 
med mycket större utsigt att tillgodose den musikhistoriska aspekten. 
Inte behöva vi ett konstindustrimuseum, med sin möbel– , textil-, 
porslins o metallavdelning, det finnes redan ett med kanske ej så litet, 
men i alla fall oändligt finare material, o varför sammanblanda den 
verkligt vackra skråavdelningen med dessa industri alster, de må nu 
än vara mästerstycken några, så att den alldeles gå förlorad. O så dessa 
rumsrekonstruktioner som jag trodde för längesedan lagda i sin grav, 
om inte förr så när Salin fick Skansen också, där han kan bygga hela 
hus o städer o där han kan få slå gulfärgat vatten i pottorna och ha 
matrester av tvål i soppskålar och karotter för att göra den där förbas-
kade illusionen som ju intet annat är än bedrägeri.33

32 ATA. Sune Ambrosianis arkiv. Brev från R. Cederström till S. Ambrosiani 8/3 1905. 

33 ATA. Sune Ambrosianis arkiv. Brev från R. Cederström till S. Ambrosiani 16/6 1905. 
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Hade kretsen av yngre medarbetare förlorat sitt inflytande över Salin? Pla-
nen måste vara ”utspekulerad på kammaren av Bernhard”, klagade Ceder-
ström. 

Breven från Cederström till Ambrosiani belyser de yngre männens otå-
lighet att förverkliga det rena vetenskapliga museet. När Bernhard Salin 
blev chef för Nordiska museet uppfattade man honom som en frontfigur för 
moderniseringen av museet och dess omvandling till en vetenskaplig insti-
tution. När Salins planer för det ”nya” Nordiska museets utställningar tog 
form började man misstänka att han inte hade kurage nog att genomföra den 
radikala modernisering som de yngre museimännen förespråkade. Salin tog, 
menade man, en missriktad hänsyn till den allmänna opinionen. 

Bilderna av Bernhard Salin som styresman och ledare av installationen 
i det nya museet är motsägelsefulla. Ingen har dock påpekat att Salin på 
många sätt framträder som den rätte arvtagaren till Artur Hazelius. Kanske 
har bilden av Gunnar Hazelius som traditionsförvaltare ställt sig i vägen 
för bilden av Salin som en museichef av Artur Hazelius snitt. Salin var, i 
likhet med museigrundaren, en pragmatiker och en skicklig museipolitiker. 
I likhet med museigrundaren var han förtegen om sina visioner och planer 
men fick saker ur händerna. Han gjorde inga officiella museiideologiska ut-
talanden och undvek att ställa sig som offentlig fanbärare för museets mo-
dernisering. Hans förebildlighet som professionell museiman bleknade för 
den yngre generationen, som började misstänka att han kompromissat bort 
idealen. Men gjorde han det? Det ”nya” Nordiska museet kan i likhet med 
det ”gamla” ses som ett mångtydigt museum. Genom mångtydigheten åter-
skapades förutsättningar för breda allianser och publikt medskapande. Att 
Salin inte ställde sig på en principiellt bestämd punkt betyder inte att han 
hade tappat greppet, så som Cederström uppfattade det. Salin höll greppet 
om en mångskiftande och mångtydig museiverksamhet i vars renodling han 
såg svaga framtidsmöjligheter. Gunnar Hazelius stora misstag var att han 
försökte göra museiideologiskt program av faderns museiverksamhet. I stäl-
let för att, som fadern, spela med och utnyttja mångsidigheten, ställde han 
sig med bestämdhet och orubbligt på ett ställe. Även efter 1907 framställdes 
Nordiska museet som Sakarkiv, Skattkammare, Folkbildningsanstalt och 
Historieteater − samtidigt. Gestaltningarna var annorlunda. Den estetiska 
inramningen var en annan. Det var inte det ”gamla” Nordiska museet i ny 
tappning som mötte publiken. Det var de ackumulerade museimotiven och 
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idealtyperna i nya skepnader, förverkligade genom, vad Nerman identifie-
rade som, Bernhard Salins egna principer. 
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Summary 

OP

The Public responsibility for cultural heritage: A study in the for-
mation of cultural history museums in Sweden, with a focus on the 
establishment of the Nordic Museum 1872-1919 
  
October 1st 1919 marks a minor but significant turning point in Swedish 
museum history and cultural policy. Three cultural history museums in 
Stockholm, The Museum of National Antiquities (Statens Historiska Mu-
seum), The Royal Armoury (Livrustkammaren) and the National Museum, 
all owned by the state, had their fields of collecting and areas of cultural 
heritage accountability regulated by the Government. Through the boun-
daries that were fixed between the museums their different institutional 
identities were articulated. Although the museums continued to embrace 
miscellaneous collections of historical objects and artworks, on that date a 
new organisation of the central cultural history museums had been set up. 
The responsibility for the historical past was confirmed as a government 
concern and as an object of official museum policy. 

The Nordic Museum (Nordiska museet) a major cultural history mu-
seum in Stockholm, was a private foundation and therefore not formally 
included in the regulation. The museum’s board, however, accepted the 
proposed restrictions to the museum’s collecting practices. One conse-
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quence was that a more clearly demarcated line was drawn between the 
former rivals, The Museum of National Antiquities and The Nordic Mu-
seum. From now on the former was responsible for the cultural heritage 
for ancient times before 1500 and the latter for the cultural heritage of 
the historical periods that followed. The Nordic Museum was included in 
governmental museum policy and accepted as the official Swedish cultural 
history museum for early modern and modern times. This was a remarka-
ble event since the museum was not properly owned by the state, though 
it claimed to be a public institution in the service of the common good. 
However, the meaning of its publicness was shifting and contested. Also 

the museum’s legal status was not clearly defined. 
This thesis tells the two overlapping narratives of the creation and ex-

pansion of The Nordic Museum and of the indecisiveness of the meaning 
and organisation of the public responsibility for the preservation of cul-
tural heritage. The latter story begins in 1810 and the former in 1872. 
Both conclude in 1919. The narratives involve two perspectives. This the-
sis traces and analyses important changes in cultural heritage and museum 
politics during the period. It also pays attention to the significance of his-
tories and of counter-histories in the controversies over the ownership of 
and responsibility for the remnants of history. It points out how different 
political positions were argued that drew upon conflicting stories of insti-
tutional origin.

The early 19th century witnessed, as is well known, an increased in-
terest in the remnants of history. While many museum historians have 
focused on the 19th century as the golden age of the cultural history mu-
seums, fewer have been interested in how the more obvious ties to ro-
manticism, nationalism and the rise of a modern historical consciousness 
were interwoven with changes in the general institutional order of society. 
19th century Sweden has been termed by historian Torkel Jansson as “the 
society of transformation”. It is undisputable that the epoch brought an 
intense interest in history and the preservation of history. For the historical 
agents, though, questions regarding the importance of preserving the past, 
the proper ways of preserving cultural heritage and the legal ownership of 
historical monuments and artefacts were highly disputed. Contrary to the 
received view of impressive governmental investments in historical heri-
tage in the wake of national mobilisation and national politics during the 
19th century, this thesis points to the many uncertainties and reluctance 



Ansvaret för kulturarvet  Summary

���

involved in cultural heritage politics and practices. It also emphasises the 
alternatives to state administration that were launched and the crucial role 
played by associations and by liberal ideas of a civil and voluntary organi-
sation of history’s preservation. Questions of how and why, who and what 
should preserve the history of Swedish society became entangled in the 
more basic uncertainties of which public order was and should be at hand. 

The first chapters in this thesis tell the story of these uncertainties. It 
begins with Götiska förbundet and its hopes for a stronger governmental 
responsibility for cultural heritage. Special attention is paid to the mea-
ning and consequences of the renewed antiquities legislation of 1828 and 
to the authority that was inscribed in the legislation to the Royal Swedish 
Academy of Letters, History and Antiquities and its secretary. The narra-
tive moves further to increasingly strong demands for a civil and voluntary 
organisation of the responsibility for the cultural heritage around 1850, the 
establishment of Svenska Fornminnesföreningen in 1869 and its successful 
campaign for a more liberal legislation of antiquities. It ends with two con-
tradictory stories about the ownership of monuments and antiquities and 
the legitimacy of the antiquities legislation. The story told by Bror Emil 
Hildebrand claimed that the responsibility for antiquities was firmly in the 
hands of the crown since the 17th century. The counter-story was told by 
the dialectologist Gabriel Djurklou, claiming that ownership of archaeo-
logical finds was retained by the land owner. He argued that the state was 
neither legitimate nor competent agent in handling historical remnants. 

The Nordic Museum opened in Stockholm in 1873. It was initially 
named Scandinavian-Ethnographic Museum (Skandinavisk-etnografiska 
samlingen). The name was changed in 1880 when the museum was turned 
into a private foundation. The founder of the museum was Artur Hazelius, 
who in 1880 instead became the head of the institution. Initially, the new 
museum was presented as a permanent exhibition of dressed in national 
costumes. This genre of exhibition grew out of the great industrial exhi-
bitions in the late 19th century. Soon Hazelius’ collections expanded in 
various directions. They continually became both bigger and more diverse. 
The public, the press, the admirers as well as the critics were amazed, but 
also puzzled. What kind of museum was this? How should it be defined? 
Through what lenses should it be viewed: As a Scandinavian collection of 
folk life artefacts that also happened to house vast numbers of other objects? 
As a cultural history museum for all times? Was it a museum representing 
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Sweden and the union neighbour Norway? A museum of the old Swedish 
Empire? A museum of Northern Europe? What, more precisely, were the 
ambitions of Artur Hazelius? Another set of obscurities concerned the na-
ture of the museums publicness. Was it a public or a private institution? If 
it was a public museum, what was the meaning of “public”? Did Artur Ha-
zelius collect for himself or on behalf of the Swedish/Scandinavian/Nordic 
people or the Nation itself? What was the implication of his declarations, 
that gifts to the museum belonged to the state? Could the Government lay 
claim to objects in the museum? Different actors, including Artur Haze-
lius, responded to these questions in changing ways. No certain meaning 
of the museum can be established. On the contrary, the floating meanings 
formed a substantial part of the success of the Nordic Museum in terms of 
rapidly growing collections and of public endorsement. The heterogeneity 
of its purpose, its collections and its allies were all essential to the success 
of the museum. 

In many aspects Artur Hazelius, as a museum founder and collector, 
embodied the ambiguities of the times. The prerequisites for the fortunate 
expansion of the Nordic Museum and Artur Hazelius as a museum builder 
were formed by the historically unique combination of plural vacillations 
over public meaning and forms for preserving cultural heritage. Artur 
Hazelius embodied these. He also successfully played on them, creating 
an extended scope for action. The fact that the museum was not owned 
by the state permitted freedom of action, while on the other hand, the 
museum’s legitimacy as a public institution as well Hazelius’ idealism were 
often challenged. When a private foundation was formed in 1880 it was a 
clever solution that served to dismiss the overt critique and circumscribed 
doubts about the publicness of the museum. After Artur Hazelius’ death in 
1901 several steps were taken to secure the museum as a public institution, 
of general interest and in the service of society and the public good. The 
museum’s above mentioned decision to consent to the division of responsi-
bility assigned to the major cultural history museums in Stockholm in 1919 
was the most important of these steps. The agreement also illustrates that 
though the legitimacy of civil initiatives in the realm of cultural heritage 
preservation was somewhat weakened, it was far from outmoded. 

In this thesis the two narratives of the indecisiveness of the meaning 
and organisation of the public concern for the preservation of the cultural 
heritage and the creation and expansion of The Nordic Museum are inter-
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twined with a third, namely that of the history of the gradual emergence of 
a museum profession. As the cultural history museum was (slowly and par-
tially) professionalised around 1900 the Nordic Museum became a target of 
professional critique. From the museum profession’s point of view the 19th 
century museum was deemed unmodern and outdated. The professionals 
considered it important to dissociate  the “proper” museum from popular 
culture and the public entertainment industry of the times. A museum, 
they maintained, should be a scientific institution that employed men of 
science and experts who possessed the special competences required to put 
different objects and artefacts in systematic order. The establishment of a 
governmental museum policy was of great importance to the profession, 
since that substantially increased its independence, status and control. In 
the course of 19th century the argument that cultural history museums 
had an indispensable function as modern institutions of science occurred 
in the debates on cultural heritage. However, norms and ideas articulated 
by museum professionals should not be mistaken for reality. Many of the 
profession’s hopes in the early 20th century were not fulfilled and soon the 
museum ideologies and politics altered, as they have continued to do up 
to this day. 

One general result of this thesis’ is that, seen from the point of view 
of long term historical development, there are many answers to questions 
regarding what a museum is, what cultural and social role it plays or why 
historical remnants are to be preserved. Museum culture has never been 
homogenous or conformed to professional wishes and ideas. On the cont-
rary, museums seem to be very ambiguous and complex cultural pheno-
mena that were as difficult and challenging to interpret in the 19th century 
as they are today. 
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