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Forskningen om tidiga kvinnliga arkeologer har
oftast handlat om de första kvinnliga akademi-
kerna eller de första kvinnor som anställdes som
arkeologer. Internationellt kan artikelsamlingar
somExcavatingWomenochBreakingGround (Díaz-
Andreu & Stig Sørensen 1998; Cohen & Jou-
kowsky 2004) framhållas. I Sverige disputerade
Hanna Rydh 1919 och blev landets första doktor
i arkeologi (Nerman 1965; Ryberg 1990; Arwill-
Nordbladh 2005).

Under1800-talet skedde steg för stegenkvinn-
lig emancipation och kvinnor fick bättre möjlig-
het till utbildning, förbättrad arvsrätt, myndig-
het och, 1921, rösträtt. Forskningen om tidiga
kvinnliga arkeologer belyser oftast kvinnor verk-
samma i slutet av emancipationsprocessen som

ledde till att kvinnor i stort sett kunde verka som
arkeologer på samma villkor som män. Redan
under 1800-talet fanns det emellertid kvinnor
som ägnade sig åt arkeologi, men dessa har av en
eller annan anledning ofta fallit bort i forskning-
en. Ett skäl är att de inte fick utbilda sig och
därmed inte kunde få akademiska tjänster. De
kunde inte publicera sig vetenskapligt, ej heller
som regel delta i vetenskapliga konferenser. Det
uppstår därmedett problemmedhurman ska titu-
lera kvinnor som ägnade sig åt någon form av
forskning eller skriftställarskap om forntiden, och
termen »arkeolog» blir manligt exkluderande.
För att hitta uppgifter om tidiga kvinnliga pion-
järer måste man dessutom söka i annat källmate-
rial än i de vetenskapliga publikationer och brev-
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history.

Påvel Nicklasson, Silvergården 7B, SE–261 43 Landskrona
pavelnicklasson@bahnhof.se

Art. Nicklasson 127-138:Layout 1  14-06-04  11.47  Sida 127



växlingarmellanberömdamanligaarkeologer som
oftast har använts för att belysa arkeologins ut-
veckling under 1800-talet.

Jag har studerat den välkände professor Sven
Nilsson (1787–1883) och hansmycket omfattande
korrespondens, anteckningar och familjeförhål-
landen. Ur hans kretsar vill jag nu lyfta fram två
kvinnliga pionjärer i eller utanför arkeologin: Eva
BragochNilssonsdotter Ida (fig. 1–2).Genomatt
titta på deras insatser kanmanproblematisera hur
vi använder ordet »arkeolog», vilka som inklu-
deras och exkluderas i begreppet och huruvida
kvinnor bordenämnas i större omfattning dåman
skriver arkeologins historia under 1800-talet.

I en artikel i Fornvännen 2006 tar Stig Welin-
der upp tidiga svenska kvinnliga arkeologer. Från
1800-talet nämner Welinder två kandidater: Jo-
hanna Mestorf (1828–1909) och Eva Charlotta
Brag (1829–1913). Johanna Mestorf arbetade i
Sverige under några år men var tyska och mesta-
dels verksam i Tyskland. Återstår Eva Brag. Hon
ägnade sig inte åt arkeologisk forskning eller

arkeologiska utgrävningar. Men hon skrev om
arkeologi och kan därmed kallas Sveriges kanske
första kvinnliga arkeologiska skriftställare.

Welinder fördjupar inte porträttet av Brag:
analyserar inte hennes texter eller diskuterar hen-
nes roll i förhållande till arkeologins historia. I ett
försök att fördjupa vår kunskap om Brags arkeo-
logiska skriftställarskap utgår jag från hennes
relation till Sven Nilsson.

Eva Brag
Welinder stöder sig på Oscar Montelius samman-
ställning över arkeologiska författare under 1800-
talet från 1875. Montelius anförde inga biogra-
fiska uppgifter om Eva Brag, av vilket Welinder
(2006, s. 87) drar slutsatsen att Brag var okänd
förMontelius. Det stämmer inte. Brag ochMon-
telius umgicks i samma kretsar och hade många
gemensamma bekanta. Det intellektuella Sve-
rige var litet och de hade knappast kunnat förbli
främlingar. Det finns till och med ett brev från
1891 från Brag till Montelius i ATA tillsammans
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Fig. 1. Eva Charlotta Brag (1829–1913). Sveriges förs-
ta(?) kvinnliga arkeologiska skriftställare. Bild LUB
Media. —Eva Charlotta Brag (1829–1913). Sweden’s
first(?) female archaeological writer.

Fig. 2. Ida Göthilda Nilsson (1840–1920), Sven
Nilssons dotter och assistent. —Ida Göthilda Nilsson
(1840–1920), Sven Nilsson’s daughter and assistant.
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med Montelius svarsutkast. Jag tror att Monte-
lius utelämnade de biografiska uppgifterna för att
Brag var kvinna och för att hon uttryckt uppfatt-
ningar i och utanför arkeologin som gick Mon-
telius emot. Brag fick flera gånger känna på hur
det var att vara kvinna i en mansdominerad värld,
hamnade ofta i konflikter och blev regelmässigt
diskriminerad.Montelius var av allt döma delak-
tig i detta. Att så är fallet antyds av den lilla beva-
radekorrespondensen.Bragerbjöd i sittbrevMon-
telius en uppsats till Nordisk Tidskrift. Montelius
har skrivit en spefull kommentar på Brags brev:
»Demokratisk och byråkratisk reaktion mot rep-
resentationssystemet». I sitt svarsutkast avböjer
han Brags erbjudna uppsats med skälet att Nor-
disk Tidskrift inte får befatta sig med politik. Det
som under sent 1800-tal kunde avfärdas som
ovidkommande politik av en man var orättvisor
och samhällsproblem för en kvinna. En arkeolo-
gisk fråga där Brag hade en annan uppfattning än
Montelius var hur det gått till när bronsåldern
började, vilket jag återkommer till.

Eva Brags far var professorn i astronomi och
fysikvidLundsuniversitet JonasBrag(1781–1857).
Hon växte upp i den akademiska miljön i Lund.
Eva Brag fick en ovanligt omfattande utbildning
för att vara kvinna och lärde sig bland annat la-
tin, vilket varmycketovanligtblandkvinnor.Hen-
nes bröder nådde höga akademiska positioner,
en väg sompå grund avhennes könvar stängd för
Eva. Hon konstaterade bittert i samband med
Lunds universitets jubelfest 1868 att hon »icke
har universitet att tacka för något, då det lilla jag
vet, icke det ringaste meddelats mig af detsam-
ma, som stängt sina portar för mig och andra
quinnor» (cit. hosHeggestad 1994, s. 59).Under
1860-talet arbetade hon som journalist på Göte-
borgs handels- och sjöfartstidning där hon ansvarade
för bevakningen av ny litteratur. Hon skrev även
om politik och var periodvis tillförordnad redak-
tör. Brag motarbetades av manliga kollegor och
acceptansen för kvinnor i arbetslivet var gene-
rellt låg. Viktor Rydberg ansåg å ena sidan att
»Bragan» då det gällde litteratur hade »gott om-
döme, är kunnig och oväldig.»Åandra sidan kal-
lade han henne »en blåstrumpa av värsta sor-
ten» (cit hos. Krantz 1957, s. 178). Claes Krantz
ägnar bara några rader åt Brag i sin historik över
Göteborgs handels- och sjöfartstidning. Man kan dis-

kutera omdet var Brag eller denmer kändaWen-
delaHebbe somvarSveriges första kvinnliga jour-
nalist, men jag tycker att Brag borde lyftas fram
mera som en kvinnlig pionjär. Hon skrev även
dikter, dramer, romaner och reseskildringar samt
var medarbetare i den radikala feministiska tid-
skriften Framåt (Österberg et al. 1990, s. 64) där
hon skrev en debattartikel om kvinnors rätt att
bli läkare (Brag 1886). Det kan ha varit sådana
radikala tankar som fick Montelius att anse att
Brag var olämplig som skribent i Nordisk Tid-
skrift. En av de få forskare som intresserat sig för
Brag är Eva Heggestad som ger biografisk infor-
mation och analyserar Brags författarskap utifrån
ett litteraturvetenskapligt perspektiv (Heggestad
1994; 1995).

De nyaste forskningarne
Brags arkeologiska författarskap inskränker sig
enligt Welinder till en uppsats i den liberala tid-
ningen Framtiden, årgång 1870:»De nyaste forsk-
ningarne rörande den skandinaviska odlingens
ursprung» (Brag 1870).Uppsatsen är en översikt
över de senaste decenniernas viktigaste arkeolo-
giska litteratur och forskningsrön.

Brag skrev emellertidmer än så om arkeologi.
Imajnumret av Framtiden 1871 finns det två upp-
satser av henne. Det är »Niniveh och Babylon i
denyasteupptäckternas ljus»därBragger enöver-
sikt över den arkeologiska litteraturen och senaste
forskningsrönen om Mesopotamien (Brag 1871a)
samt en recension av första numret av Svenska
Fornminnesföreningens tidskrift (Brag 1871b). Efter-
som Brags skriftställarskap är illa utforskat kan
jag inte utesluta att hon skrev ännumer omarkeo-
logi, i Framtiden eller i andra publikationer. Man
ska komma ihåg att författarnamn inte alltid
skrevs ut under 1800-talet, så det kan vara svårt
att attribuera uppsatser. Med sina tre uppsatser
var Brag under åtminstone ett par år en viktig
och produktiv arkeologisk skriftställare sommed
liv och lust deltog i den arkeologiska debatten.

Brags viktigaste uppsats är hur som helst den
nämnda »De nyaste forskningarne». En del av
textens bakgrund är att hösten 1869 hade Arkeo-
logkongressen valt Köpenhamn till mötesplats,
vilket satt strålkastaren på den nordiska arkeolo-
gin och de viktiga forskningsgenombrott som
skett här. Bland dessa fanns treperiodsystemet
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och SvenNilssons forskning om sten- och brons-
åldern. Kvinnor fick inte bevista kongressen och
Brags rapportering byggde därför på den franske
arkeologen Edouard Desors som skrev en längre
uppskattande uppsats i Revue des deux mondes
om kongressen och sin vistelse i Köpenhamn
(Desors 1870).

Uppsatsen innehåller politiska ställningsta-
ganden: Brag engagerar sig mot den nya forn-
minnesförordningen som bland annat hade som
syfte att begränsa privatforskares möjligheter att
samla fornfynd och stärka det nyöppnade cen-
tralmuseet, Historiska museet i Stockholm. Brag
kallar förordningen för en »rest af vetenskapligt
skråtvång»och»föråldrade och skadliga tvångs-
lagar» (1870, s. 119). Hon kan ha fått sina argu-
ment från Sven Nilsson som med alla medel
arbetade mot den nya fornminnesförordningen
och för privatsamlarnas rättigheter.

Brag kallar arkeologin för »en helt och hållet
ny vetenskap» och menar att »anspråken på hen-
nes verksamhet tyckas växa med hvarje dag». En
gång hade fornforskningen i bästa fall varit en
hjälpvetenskap. Några decennier tidigare hade
dock arkeologin jämsides jämförande språkve-
tenskap (somkartlade»de ariska språkens fränd-
skap») och religionshistoria börjat utkristallise-
ras sommedel för att nå kunskap ommänniskans
äldsta tillvaro. Bragmenar att arkeologin var den
mest framgångsrika av de tre. Att arkeologin bli-
vit särskilt stark i Norden förklarar hon med
»nationalitetsidéens framträdande på det poli-
tiska området» och att man genom arkeologin
strävade efter »att tränga tillbaka till odlingens
och nationaliteternas vagga».

Brag ser den vetenskapliga arkeologins ut-
gångspunkt idanskenChristianThomsens (1788–
1865) etablering av treperiodsystemet som kro-
nologiskt ramverk, även omThomsen delvis, en-
ligt Brag, suttit fast i äldre antikvariska tänkesätt.
Hennes huvudkälla är därför Thomsens lärjunge
Jens Worsaae (1821–85), som fördjupade syste-
met och spred kunskap om det. Worsaae etab-
lerade även ett uttalat nationellt sätt att studera
arkeologi och strävade efter att dra det danska
folkets närvaro iDanmark så långt tillbaka i forn-
tiden som möjligt, vilket väckte kritik. Eftersom
förhållandet mellan Tyskland och Danmark var
spänt tog många tyska arkeologer avstånd från

Worsaaes tankar. Det kom även kritik från his-
toriskt skolade forskare som med det skriftliga
källmaterialets hjälp tyckte sig kunna konstatera
att danernavar sena invandrare och ett järnålders-
folk. Brag beskriver Worsaaes förtjänster men
skildrar även kritikenmot hans idéer. Hon uppe-
håller sig särskilt vid den danska kökkenmöd-
dingkommissionens arbete och Worsaaes indel-
ning av stenåldern i en äldre (mesolitisk) och en
yngre (neolitisk) del, och den debatt som Steen-
strup och Worsaae fört i ämnet, senast vid kon-
gressen i Köpenhamn.

Brag tar särskilt fasta på periodövergångar
och hur dessa skett, genom invandring av nya folk
eller intern utveckling. I detta ska man se ett
framstegsvänligt och liberalt sätt att se på fornti-
den. Det centrala är bildningens framåtskridan-
de och kulturens framsteg och odling: nya förhis-
toriska perioder signalerar framsteg. Brag skrev
under en tid då Darwins evolutionsteori ännu
inte fullt ut hade etablerats, men det rådde en
starkt utvecklingsoptimism. Förhistorien och his-
torien sågs som en utveckling mot skapelsens
krona, den nordeuropeiske vite mannen.

Först i slutet av uppsatsen beskriver Brag den
störste svenske arkeologen, Sven Nilssons insat-
ser. Innan dess nämner hon honom bara i för-
bigående.Detta berodde på att hon visste attNils-
son stod i begrepp att publicera en egen uppsats i
Framtiden (Nilsson 1870). Brag måste ha haft
kontakt med redaktionen och fått information
om kommande innehåll. Trots att Brag nämner
Nilsson kortfattat är det uppenbart att hon läst
hans böcker, och då Brag kommer in på frågor
där det rådde delade meningar bland arkeologer
går hon i allmänhet på Nilssons linje.

Brags analys av Nilssons forskning finns i ett
separat avsnitt. Jag tolkar detta somattBrag skrev
sin uppsats fram dit innan hon lästNilssons upp-
sats. Därefter kompletterade hon med Nilssons
senaste tankar. Kompletteringen är ett starkt
ställningstagande för Nilssons kontroversiella
teorier.

Brag och fenicierna
Brag ägnar sina sista sidor åt en brännande fråga,
Sven Nilssons teori att fenicier hade koloniserat
norra och västra Europa under forntiden och på
så sätt introducerat bronsåldern. Nilsson drev
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envetet och i opposition mot nästan hela arkeo-
logvärldendenna tes.Hanhadekläckt idén redan
på 1830-talet och hade sedan dess samlat på sig
ett enormt bevismaterial. Nilsson hade dock
publicerat teorin utförligt först i början av 1860-
talet, i andra delen avUr-invånare (Nilsson 1862,
i fortsättningen Bronsåldern). Han hademött hård
kritik och gjort ilskna motangrepp. Förvånans-
värt lite är skrivet om Nilssons fenicierteori som
han byggde upp undermer än 35 år. Berta Stjern-
quist (1983) nämner denmengår inte in pådetal-
jer och kallar den gärna neutralt för Nilssons
»bronsåldersforskning». JakobKristensson(2005;
2012) har berört Nilssons fenicier och en del av
striderna omden. Teorin har avfärdats av sentida
arkeologi, men debatterades hett under 1860-
och 1870-talen och en del av det moderna sättet
att se på bronsåldern skapades genom vidare-
utveckling av Nilssons teorier eller i opposition
mot dem.

Enligt Nilsson var bronsåldern Skandinaviens
första guldålder då fenicierna skänkte oss bild-
ning och civilisation. De hade med hjälp av sin
överlägsna bronsteknologi utrotat eller fördrivit
de råa och primitiva urinvånarna av polarstampå
samma sätt som européer under 1800-talet kolo-
niserade världen och utrotade och fördrev ur-
sprungsbefolkningar. På så sätt hade bronsåldern
avlöst stenåldern. Nilssons främsta bevis var Ki-
viksgraven, ett feniciskt monument. På en häll
finns den kägelformade symbolen för den feni-
ciske solguden Baal, och på andra avbildas ett tri-
umftåg till Baals ära efter en seger, kanske över de
råa urinvånarna. Andramonument som fenicier-
na uppfört var Newgrange och Dowth på Irland,
Stonehenge i England, tempel på Malta och
Gozzo och Hagbards galge i Halland. I en tid av
tilltagande nationalism var Nilssons vidlyftiga
teori om semitiska fenicier kontroversiell.

Brag ger ett fylligt referat avBronsåldernochBi-
drag till bronskulturenshistoria iSkandinavien,Nils-
sons senast publicerade uppsats i ämnet, som ut-
gjorde förord till den svenska översättningen av
John Lubbocks Prehistoric Times (Lubbock 1869;
särtryck Nilsson 1869). Brag ansåg att Nilssons
idéer var riktiga och berömde hans envisa kamp
mot belackarna: »Mot denna åsigt omden skan-
dinaviska bronskulturens ursprung ha åtskilliga
inkast blifvit gjorda, som Nilsson besvarat med

en, i vår tanke, fullt tillfredsställande motbevis-
ning.» Brag hade glädjen att konstatera att »För
någon tid sedan blefvo Framtidens läsare satta i
tillfälle att se hans lysande vederläggning af de
anmärkningar, som d:r Hans Hildebrand ansett
sig böra rikta mot hans uppfattning».

Den ungeHansHildebrand (1842–1913) hade
några månader tidigare dristat sig att kritisera
Nilssons fenicierteori (Hildebrand 1869), vilket
ådragit honomoch hans far, riksantikvarienBror
Emil Hildebrand (1806–84) Nilssons oförsonli-
ga vrede. Hildebrand inledde sin kritik med att
kalla Nilsson för den »fräjdade författaren», vil-
ket bara gjorde saken värre. Därefter tillbaka-
visade han så gott som samtliga avNilssons argu-
ment för en fenicisk kolonisation. Som arkeolog
vände Hildebrand sig mot Nilssons extrema när-
läsning av antika auktorer för att rekonstruera
det feniciska handelsimperiet. Hildebrand me-
nade att fenicierna varit ett järnåldersfolk och
omöjligt hade kunnat uträtta de stordåd Nilsson
tillskrev dem under bronsåldern. Den ornamen-
tik som finns på nordiska bronsföremål saknas i
Fenicien, vilket är märkligt om det är därifrån
som bronskulturen kommit. Det värsta var att
Hildebrand kritiserade Nilssons tolkning av Ki-
viksgravens hällar och påstod att de inte alls
föreställer dyrkan av Baal.

Nilsson blev alltid ursinnig på kritiker. Hans
svar är fulla med personangrepp, hot och nedsät-
tande kommentarer. Han hade en paranoid sida
och fick för sig att hans gamle vän och student
Bror Emil Hildebrand var avundsjuk på hans
framgångar, särskilt att hannyligenerhållitDanne-
brogens Storkors. Nilssons föreställde sig att det
egentligen var Bror Emil som orkestrerat anfal-
let och skrivit uppsatsen, men att denne inte vå-
gat gå i strid med Nilsson man mot man, utan
gömt sig bakom sin son. Han plattade fullstän-
digt till Hildebrandarna i sitt genmäle och skäll-
de ut dem efter noter i brev efter brev. Nilssons
svar i Framtiden var så våldsamt att redaktören,
Lars Johan Hierta, såg sig föranledd att inleda
med en brasklapp om att tidskriften inte band sig
vid något av de »olika åskådningssätten». Nils-
son skrev bland annat:
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Jag vill råda hr H att han bättre ser sig för, då
han nästa gång söker nedsätta en annans
anseende, ty i annat fall kan lätt hända, att
han så nedsätter sitt eget, att hädanefter
ingen sätter tro till hans uppgifter […]
Hvem skulle kunnat tro att nämnde herre,
som i förevarande ämne visat sig vara så
svag, att han fallit vid minsta beröring, ändå
kan inbilla sig vara en till den grad fram-
stående storhet, att han tilltror sig kunna
skrifva lagar för fornforskningen?

(Nilsson 1870, s. 419, 421)

Nilsson fortsatte under flera år att smäda »den
beskedlige, men något enfaldige och bra egen-
käre Dr Hans Hildebrand» (LUB Nilsson till
Hamilton 12 april 1872).Den somdristade sig att
kritisera Nilsson och särskilt hans fenicier fick
räkna med grova kränkningar.

Om man ska sammanfatta Brags viktigaste
arkeologiska uppsats håller den inte samma klass
som samtida yrkesverksamma arkeologers tex-
ter, vilket inte är något att förvånas över.Uppsat-
sen är en översikt och inte avsedd att presentera
ny forskning. Dåtidens manliga arkeologer hade
dessutom haft förmånen att få studera vid uni-
versitet och dagligen kunna studera fynd och lit-
teratur i samlingar och bibliotek. De hade till-
träde till kongresser och kunde bygga kontakt-
nät. Å andra sidan är Brags text välskriven och
lättillgänglig, vilket säkert tilltalade Framtidens
läsare.UppsatsenvisardessutomattNilssons feni-
cierteori framstod som realistisk och inte sak-
nade anhängare.

Brag och IdaNilsson
Brags försvar av Nilssons fenicier var säkert del-
vis föranlett av att hon var god vän med Nilssons
yngsta dotter, Ida Göthilda Nilsson (1840–1920).
Flera långa och förtroliga brev från Brag till Ida
från 1860-talet finns bevarade. Brag skriver om
politik, litteratur, framtidsplaner, giftermålsför-
hoppningar och skvaller om gemensamma be-
kanta. Av breven framgår det att de umgicks i lib-
erala kretsar kring Fredrika Bremer (1801–65)
och familjen Hierta. Lars Johan Hiertas dotter
Anna var gift med Gustaf Retzius, son till Sven
Nilssons kanske närmaste vän, Anders Retzius.
L.J. Hierta redigerade som sagt Framtiden, Brags

och Nilssons husorgan. Detta visar hur tidens
intellektuella elit knöt släktband och umgicks i
nätverk.Exempel påhur dessa nätverk fungerade
ges i Johan Ljungströms avhandling Oscariansk
antropologi (2004).

Brags politiska åsikter kommer fram då hon i
brev till Ida beklagar »den ädla och stora» Fred-
rika Bremers död 1865 och kallar sig »ultralibe-
ral» (LUB Brag till Nilsson, I 11 februari 1866).
Ida Nilsson och Fredrika Bremer stod varandra
nära och deras brevväxling var mycket förtrolig.
Bremer kallade Ida för »Lilla trollsmör» och gav
henne råd i diverse frågor. Även Sven Nilsson
och Bremer umgicks under några år på 1860-
talet då familjen Nilsson bodde i Stockholm.
Professorn ingick bland de lärda äldre herrar som
om fredagarna bildade ett slags litterär salong
hemmahosBremer.Honkalladedem»minaunga
gubbar» (Bremer 1920, s. 613). Bremer ochNils-
son hade en vänskaplig relation och i ett skämt-
samt brev undrade Bremer om Nilsson fann de
»sist inhemtade Grekiska petrificaterna alltför
hårdsmälta» eller om han vågade komma hem
till henne på middag igen. Hon lovade i så fall att
bjuda »på andra små delikata antiquiteter kryd-
dade med sås af honung från Hymettus» (LUB
Bremer till Nilsson 6 november 1861). Anspel-
ningarna bör visa att man förde samtal om forn-
tiden och arkeologi.

Brags och Ida Nilssons diskussioner om lit-
teratur ska ses mot bakgrund av att de båda hade
ambitioner på området. Brag vistades periodvis i
Lund, var väl förtrogen med Idas hemförhållan-
den och var en vän till familjen Nilsson. Efter sin
karriär som journalist flyttade hon hem till Lund
och umgicks med Ida, vilket säkert är förklarin-
gen till att det inte finns några sena brev mellan
dem bevarade.

Även Ida Nilsson var en kvinnlig pionjär i
eller utanför arkeologin som inte uppmärksam-
mats på det sätt hon förtjänar. Hon gifte sig ald-
rig utan stannade i föräldrahemmet som sin fars
assistent och tog hand om honom fram till hans
död vid 96 års ålder 1883. Nilsson kallade henne
för »mitt ständiga resesällskap» (t.ex. LUB Saml.
Nilsson C33 p. 323). Från runt 1860 följde hon
med honom på alla hans arkeologiska undersök-
ningar och många och långa resor runtom Eu-
ropa. Hon var med då han 1861 restaurerade
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Kiviksgraven och deltog i arkeologkongresser i
Paris, Bath, London, Köpenhamn, Bryssel och
Stockholm. Hon var med honom på Irland och
då han besökte Stonehenge och hon hade besökt
de flesta av norra Europas arkeologiska museer.
Hon var en av ytterst få kvinnor som inte bara
hade tillträde till arkeologkongresserna, utan
som också var fullvärdig medlem i sammanslut-
ningen. IdaNilsson var utan tvekan en av sin tids
mest erfarna arkeologer utan att kallas arkeolog.
Utanför arkeologin utbildade sig Ida Nilsson till
skulptris. Hon gjorde bland annat förlagan till
bysten av Sven Nilsson som står framför univer-
sitetshuset i Lund.

Ida skrev ner sinaminnen av sin far och det är
en av de viktigaste källorna för att komma Sven
Nilsson nära. Hon berättar om deras speciella
förehållande:

Vid min fader var jag alltsedan min tidiga
barndom fästad med sympathiens innerli-
gaste band. Hans lifliga lynne missförstod
jag aldrig antingen det yttrade sig i uppbru-
sande häftighet, (som ofta hände för de obe-
tydligaste saker) eller i den största vekhet.
Han var en häftig man, hjertegod; hård och
despotisk. […] Min frispråkighet roade
honom och min barnsliga vettgirighet kom
honom ofta att utbrista: »hvilken skada
mitt barn att naturen ej gjort dig till pojke,
du hade då kunnat blifva min efterträdare»,
ett yttrande som bäst bevisar hur svag han
var för mig och hur han i sin faderliga ömhet
förvexlade en viss vakenhet och liflighet med
verklig begåfning.

(LUB Saml. Nilsson Ida N2)

Att vara begåvad var opassande för enkvinna. Ida
skrev aldrig något om arkeologi, vilket säkert är
huvudskälet till att hon fallit bort ur skildringar
av arkeologins historia. Elof Tegnér (1974) skrev
emellertid att hon hjälpte sin far i hans litterära
göromål, och man kan undra hur mycket av de
arbeten som Nilsson publicerade upp i nittio-
årsåldern som Ida hjälpte honom att färdigställa.
Det finns till exempel stora skillnader mellan
första och andra upplagan av Bronsåldern (Nils-
son 1872a), där den andra har bättre struktur och
är betydligt bättre som bok, trots att innehållet

till stora delar är detsamma. Ida möttes i allmän-
hetmed respekt, och till skillnad från sin far hade
hon stor social begåvning. Då de varit utomlands
skrev många uppskattande om henne till hennes
far och var angelägna om att träffa henne igen.
Vid ett tillfälle var det nära att hon gifte sig med
en fransman.

Ida blev emellertid som bildad kvinna även
utsatt för hånfulla kommentarer. Elof Tegnér
(1974, s. 29) skrev att »Fröken Ida var i ung-
domen en fager tärna, begåfvad med ett godt
hufvud ochmed en lindrig anstrykning af ›femme
savante›». Femme savante var åtminstone sedan
Molières dagar en nedsättande beteckning på
alltför bildade fruntimmer. Vetenskap var en
manlig verksamhet som fagra tärnor inte skulle
ägna sig åt.

Brag och SvenNilsson
Nilsson skrev och tackade Brag för uppsatsen i
Framtiden. Det måste ha värmt att få medhåll om
fenicierna under denna bistra tid. Själva brevet
har av allt att döma inte bevarats, men Nilsson
skrev ett utkast i sin anteckningsbok som han i
marginalen kommenterat med »afgick föränd-
radt» (LUB Saml. NilssonC35 p. 132f). Utkastet
inleds med: »Jag har haft det stora nöjet att läsa
Din utmärkt väl skrifna Afhandling i Framtiden
och jag är Dig derför skyldig mycken tack och
heder.» Nilsson spann som en katt över Brags
beröm som han nästan tyckte var litet väl frikos-
tigt. Han berättade att allt han skrivit om fornti-
den först kritiserats sönder och samman,men att
han till sist alltid fått rätt och att han förväntade
sig att kritiken mot fenicierna även den skulle
tystna då alla hade tillgodogjort sig hans bevis.
Nilssons självbild var att han var en sanningssä-
gare som motarbetades av avundsjuka kollegor.

Nilssons tackbrev ledde till att de började en
åtminstone sporadisk brevväxling. Det finns tre
bevarade brev från Brag till Nilsson från 1870-
talets första hälft och ett från Nilsson till Brag
från 1871. Breven är intressanta genom det fa-
miljära anslaget som avslöjar sidor hos Nilsson
man kanske inte riktigt väntar sig.

Nilssons brev från augusti 1871 var föranlett
av Brags nya uppsatser i Framtiden (Brag 1871a;
1871b). Nilsson häpnar över hennes lärdom då
hon skriver om Niniveh och Babylon: »Men,
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kära Barn, hvarifrån harDu fått veta allt hvadDu
berättar? Jag är en gammal Examinator, som du
vet» (LUB Nilsson till Brag 9 juli 1871). Det är
inget dåligt betyg från en storprofessor till en
som var förbjuden att bedriva akademiska stu-
dier. DåNilsson kom till Brags recension av Svens-
ka Fornminnesföreningens tidskrift skrockade han
nöjt och kallar den »ord i sinom tid och ord och
inga visor». Till saken hör att Nilsson, Ida och
Brag alla var medlemmar i föreningen. Kvinnor
ägde inte tillträde till föreningens förhandlingar,
men släpptes in efteråt då umgänget fortsatte un-
der lättsammare former.

Brag hade bland annat kommenterat Nils-
sons uppsats i Svenska Fornminnesföreningens tid-
skrift där han kraftfullt opponerat sig mot den
nya Fornminnesförordning som höll på att klub-
bas igenom (Nilsson 1871). Förordningen syfta-
de till att begränsa privatsamlarnas möjligheter
att samla fornfynd och öka Historiska Museets i
Stockholm inflytande. Nilsson menade att enda
sättet att kunna bedriva arkeologisk forskning
var att äga en fornsakssamling. Om detta blev
förbjudet skulle endast personal vid Historiska
Museet kunna bedriva forskning, och allmänhe-
tens intresse för arkeologi skulle tyna bort. Han
opponerade sig särskilt mot att föremål av brons
skulle falla under samma hembudsplikt som sil-
ver och guld. Det skulle drabba honom personli-
gen eftersom hans forskning framför allt berörde
bronsåldern.Det skulle även splittra forskningen
om forntidens tre perioder, sten-brons-järnåld-
rarna, eftersom det skulle bli omöjligt att forska
om bronsåldern.

Brag ärmycket skarp då hon fullt ut ställer sig
på Nilssons sida och hon skriver om »orättvisan
och orimligheten» (Brag 1871b, s. 460f) i att den
som finner bronsföremål ska tvingas hembjuda
dem till kronan. Brag ansåg att bönderna skulle
tvingas smyga med sina fynd och sälja dem till
»kringresande utländska uppköpare». Det vore
därför bättre om de bjöd ut sina fynd öppet till
fornsakssamlare. Inskränkningarna för brons-
föremål var skadlig eftersom »frågan om brons-
kulturens ursprung är en af den förhistoriska ar-
keologiens mest brännande frågor». Brag avslu-
tar passagen om Nilssons uppsats med ett rung-
ande »Måtte förf:s billiga önskan uppfyllas och
skråtvånget, som, tack vare de öfverhandtagande

frisinnade åsigterna, fördrifvits från industriens
område, äfven förvisas från den vrå, som förbe-
hållits åt det på vetenskapsidkningens» (Brag
1871b, s. 462). Brags uppfattning och ordval sam-
manfaller med Nilssons, vilket visar att hon var
väl insatt i debatten och att hon och Nilsson
mycket väl kan ha diskuterat ämnet.

Nilsson återkom i sitt brev även till sitt fa-
voritämne: den feniciska kolonisationen under
bronsåldern.Hanhade fått ännu enuppsats accep-
terad i Framtiden som skulle publiceras i 1871 års
augustinummer (Nilsson 1872b). I uppsatsen till-
bakavisade Nilsson Oscar Montelius ingående
kritik av fenicierteorin (Montelius 1870). Mon-
telius var mer undfallande än Hans Hildebrand
och slapp bli hudflängd. Nilsson och den unge
Montelius brevväxlade undermånga år ombrons-
ålderns karaktär och ursprung, vilket var till stor
nytta för Montelius: han skapade det kronolo-
giska system för bronsåldern som fortfarande
används och hans syn på perioden utgör alltjämt
en viktig utgångspunkt för forskningen (Baudou
2012). Många arkeologer publicerade sig i Fram-
tiden och tidskriften var trots sin titel under någ-
ra år en av de viktigaste publikationerna för forsk-
ningsnyheter och debatt om forntiden.

Nilsson var dock inte säker på att han skulle
vinna över alla läsare på sin sida. Han skrev till
Brag att han borde ha upprepat att man både på
Irland och i Sydsverige fordom på midsommar-
nätterna dansat runt balseldar som på vissa håll
förvanskats till balderseldar. Detta var en kvarle-
va av den feniciska Baal-kulten som överlevt i
folkkulturen.AsagudenBalder var enligtNilsson
en inkarnation av Baal. Nilsson förstod att detta
var känsligt och såg fram mot att bli ansatt av
»hela den romantiska skolan och alla sensibla
småpoeter». Det bekom honom dock inte efter-
som han visste att han hade rätt.

Brags brev tillNilsson ärminst lika intressan-
ta. Det första är fragmentariskt, men Brag be-
skriver en spiritistisk seans hon bevistat och där
det ställts viktiga frågor till mediet som »Är det
orätt att dansa?» Svaret från andra sidan blev det
hoppingivande »Alla nöjen, som äro fria från
sinligheten, äro ju ej skadliga. Det finnas dansar,
då de goda englarna måste vika; från sådana
bevarar oss vår inre religiositet». Brag var tagen,
men insåg att Nilsson skulle tvivla: »Om Far-
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bror sett, huru snabbt svaren kommo strax efter
det frågorna gått öfver våra läppar, ochkändt den
rättframma, hjertans beskedliga, ej ovanligt be-
gåfvade flicka, som helt lugnt satt vid psycho-
grafen undrande såsom vi öfver de svar, som
gåfvos, skulle Farbror sannolikt uppfattat saken
som jag» (LUB Brag till Nilsson 29 april 1871).
Man kan undra över vad vetenskapsmannen
Nilsson ansågomspiritism.Kanske är detta ännu
en sida av hans forskning som borde lyftas fram?

I det andra brevet från den 25 juli 1872 tackar
Brag för råd i affärer. Det rör sig om ganska an-
senliga summor hon investerat enligt Nilssons
anvisningar, vilket visar att hon hyste stort för-
troende för honom. Detta är också det enda brev
i vilket Brag diskuterar arkeologi. Brag tycks ha
haftNilssonsmanus till andra upplagan avBrons-
åldern för genomläsning. Hon menar att hans
försvar är »kraftigt och slående» och det är upp-
enbart att hon alltjämt håller Nilssons fenicier-
teori för korrekt. Förutom berömmet har Brag
korrekturläst, rättat felskrivningar och kommen-
terat textställen. Kanske var det Brag som låg bak-
om att andra upplagan är bättre än den första?
Braghade förutomNilssonsmanus läst den svens-
ka översättningen av Lubbocks Prehistoric Times
med Nilssons förord. Arkeologisk litteratur läs-
tes och kommenterades, och de nya stora insikter
ommänniskansursprungochkaraktär somarkeo-
loger under 1800-talet uppenbarade berörde på
djupet.

Utanför arkeologin meddelar Brag att hon
träffat en dansk änka »så stock-konservativ, att
hon öppet förklarar, att hon hvarken älskar frihet
eller fädernas land [...] Jag undrar hvad Ida skulle
säga, om hon hörde henne.»Nilssonmåste ha va-
rit välmedveten omBrags och sin dotters »ultra-
liberala» tendenser. Nilsson framstår i sina efter-
lämnade papper somen apolitisk vetenskapsman
och kompromisslös sanningssökare. Som sådan
måste han ha avskytt politikens lögner och rygg-
radslösa kohandel. Fastän Nilsson var gammal
och patriarkal måste man se honom som liberal.
Han skriver om ljus, bildning och civilisation
som mänsklighetens vänner, och om framsteg
och kultur som världens räddning. Liberalism
kombinerades under 1800-talet med en positiv
syn på vetenskapernas befriande kraft och en fast
övertygelse om människans inneboende förmå-

ga till bättring. Sven Nilsson och kretsen runt
honomär typexempel på detta sätt att förhålla sig
till världen.

I det sista brevet från 1 juli 1874 beklagar Brag
att hon inte kan närvara vid Nilssons stundande
guldbröllop, eftersom hon är på resande fot. Det
understryker än en gång att Brag var en vän till
Nilssons familj och ofta gästade det nilssonska
hemmet.

Pionjärer i och utanför arkeologin
Det är svårt att se orättvisor ochmissförhållanden
runt en. Sven Nilsson skrev i sitt förord till Lub-
bocks PrehistoricTimes omkvinnans ställning un-
der stenåldern:

Vilden lefver i allmänhet ett högst olyck-
saligt lif, alltid i brist på ädlare njutningar,
ofta utsatt för hungerns härjningar, och,
med en naken kropp, derjemte blottställd för
köld, hagel och regn. I synnerhet är qvin-
nans lott hos de flesta stammarna beklagans-
värd; hon behandlas antingen som slaf, eller
ännu sämre, som osjäligt djur. Häraf kunna
vi inse, att underkännandet af qvinnans
värde, der sådant ännu finnes, är en qvar-
lefva af vildens råhet.

(Nilsson i Lubbock 1869, s. vii)

Lubbock och Nilsson var liberaler; de trodde på
framsteg, på att kvinnans ställning aldrig hade
varit bättre än på 1860-talet och på att den skulle
bli ännu bättre i framtiden. Detta trots att Nils-
son beklagade att Ida inte var pojke och fick nju-
ta av alla fördelar som samhället hade att erbjuda.
I feministisk forskning brukar det sena 1800-talet
framhållas som en av de sämsta perioderna för
kvinnliga rättigheter. I arkeologisk forskning bru-
kar lågtekniska samhällen framhållas som jäm-
ställda. Man har svårt att hitta en tid då kvinnor
var likaunderprivilegierade somunder 1800-talets
andrahälft, ens i de råaste stenålderskulturer.Nils-
son, Brag och deras samtid levde under dessa
förhållandenochhade svårare att analysera situa-
tionen än vi.

Då man skriver om arkeologins historia är
det lätt att fastna för stora pionjärer somNilsson,
Thomsen, Worsaae, far och son Hildebrand och
Montelius. De brukar förknippas med centrala
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idéer som format arkeologin. Arkeologins histo-
ria blir en inomvetenskaplig skildring av hur sto-
ra män med stora idéer skänkt oss ljus. Eva Brag
kan inte jämföras med dem. Hennes uppsatser
kan dock inte ha passerat obemärkta. Den nya
fornminnesförordningen var en av de viktigaste
punkterna på den arkeologiska dagordningen.
Brags uppsatser var viktiga debattinlägg och gen-
om sitt lättillgängliga skrivsätt måste hon ha på-
verkat allmänhet och beslutsfattare.Hennes stöd
för Nilssons fenicierteori visar att det vi idag ser
som en vetenskaplig pinsamhet var en accep-
terad teori då det begav sig.

Jag tror inte att Eva Brag och Ida Nilsson var
de första eller enda kvinnliga pionjärerna i arkeo-
login. Man behöver inte söka sig utanför kretsen
runt familjen Nilsson för att hitta fler exempel. I
Lunds universitetsbibliotek finns ett brev från
SvenNilsson till SofiaMathildaNaumann (1827–
89) från 1875 som handlar om att Nilsson gett
henne sin senaste bok, första delen av Samlade
smärre skrifter (Nilsson 1875). Han är angelägen
att få veta hennes »uppriktiga tankar» om arbe-
tet (LUBNilsson till Naumann 1875). Naumann
var gift med professor Carl Fredrik Naumann.
Hon försökte sig, liksom Ida Nilsson och Eva
Brag, på en litterär bana och gav ut novellsam-
lingar under pseudonym. Hur såg hon på arkeo-
logi och vilka var hennes uppriktiga tankar om
Nilssons bok?

Man ser dock inte många spår av kvinnliga
pionjärer i arkeologihistoriska översikter skrivna
av storamanliga arkeologer.Dåvi studerar arkeo-
logi i äldre tider letar vi efter texter skrivna av
högt utbildade akademiker, teoretiskt eller me-
todologiskt nytänkande eller betydelsefulla fält-
arkeologiska insatser. Dessa ska helst förenas hos
en och sammaperson, en arketypisk arkeolog som
Sven Nilsson.

Detta gör att kvinnor automatiskt blir dis-
kvalificerade. Kvinnor fick inte studera vid uni-
versitet. De fick inte ägna sig åt vetenskapligt
arbete eller, Gud förbjude, arbeta utanför hem-
met. Enstaka undantag bekräftar regeln. Arkeo-
logins historia blir därmed cementerad som en
berättelse om stora män eftersom själva termen
arkeolog under denna tid är exkluderande. Eva
Brag och Ida Nilsson visste mer om forntiden
och följdemed bättre i den arkeologiska debatten

än alla sina samtida med undantag av något dus-
sin extremt aktiva manliga antikvarier. Trots det
var de inte arkeologer och omnämns inte i fram-
ställningar om arkeologins historia. Vad var de
och vad ska de kallas?

Jag tror att berättelsen om arkeologin som en
exklusivt manlig sysselsättning är fel. Om man
söker sig tillbaka till källorna – brevväxlingar,
uppsatser, anteckningar – framträder en delvis
annorlunda bild.Det är inte ovanligt attmanhit-
tar noteringar av resande antikvarier om att de
fått antikvariska uppgifter av kvinnor. Då något
spektakulärt arkeologiskt fynd ser dagens ljus
noteras ibland särskilt att det kommer»fruntim-
mer» och tittar. SvenNilsson hade sin dotter som
assistent. Andra antikvarier hade systrar, fruar,
döttrar eller sambos som assistenter. Vilka var
dessa kvinnor? Hur såg deras intresse för arkeo-
logi ut? Hur ska man hitta och beskriva deras
insatser och hur skaman presentera dem i förhål-
lande till arkeologins historia? Kanske måste
man bryta sönder begrepp för att göra rättvisa åt
dem som inte fick ägna sig åt arkeologi?

De storamännenunder 1800-talets andra hälft
levde och verkade i ett samhälle statt i förvand-
ling och det fanns pionjärer som sprängde grän-
ser påmånga områden. Eva Brags breda verksam-
het är ett gott exempel. Arkeologin var inte fri-
stående utan påverkades av den liberalisering som
hela samhället gick igenom. Sven Nilssons feni-
cier varmodelleradepå 1800-talets engelsmän och
deras handelsimperium, och Nilsson ansåg att
engelsmännen i »många afseenden vandra i phoe-
niciernas fotspår»(LUBNilsson tillTrolleWacht-
meister, 1 januari 1870). England var liberalernas
föregångsland. Hans Hildebrand och OscarMon-
telius angrep Nilssons fenicier med hjälp av ut-
vecklingstankar och den typologiska metoden.
Även deras teorier hade sin bas i ett liberalt för-
hållningssätt.Hildebrandvarundermångaårord-
förande i Fredrika Bremerförbundet och Mon-
telius engagerade sig i likhetmed sin hustruAgda
kraftfullt för kvinnlig emancipation. Arkeologins
teoribildning var ett utslag av liberal framstegs-
optimism, tro på människans inneboende för-
måga till förbättring och vetenskapens och civili-
sationens värde.

Liberaliseringen av samhället ledde så små-
ningom till reformer som gav kvinnor rätt att
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studera vid universitet, arbeta utanför hemmet,
rösta och ägna sig åt arkeologi. För att göra sin
värld begriplig formade arkeologerna forntiden i
liberal anda. Förhistorien blev en serie framsteg
mot allt högre bildning. I grunden fanns en libe-
ral patriotism som gav medborgare rätt och skyl-
dighet att engagera sig. Brag fångar det liberala
samhällets strävan när hon framhäver hur viktigt
det är »att tränga tillbaka till odlingens och na-
tionaliteternas vagga».

Genom att studera arkeologins historia ur ett
bredare perspektiv kan man fördjupa förståelsen
för ämnet. Man upptäcker oväntade samband på
idémässiga och personliga plan. De stora män-
nen var inte lika ensamma på toppen som man
kan tro. Fastän kvinnliga pionjärer somEva Brag
och Ida Nilsson har glömts bort hoppas jag att
deras »ultraliberala» anda fortfarande lever i
och utanför arkeologin.
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Summary

There were few female archaeologists before the
early 20th century, when women’s rights had
improved so they could hold academic positions
and work outside of the home. I use the vast
archive of professor Sven Nilsson (1787–1883) in
an attempt to trace women devoted to the study
of prehistory around 1870. I focus on two close
friends: the journalist Eva Brag (1829–1913), who
wrote several papers on archaeology, and Sven
Nilsson’s daughter Ida (1840–1920).

Brag wrote at least three papers on archaeo-
logy. For a couple of years around 1870 she was
one of Sweden's foremost archaeological de bat ers.
Brag was also one of the country’s first female
journalists, writing for Göteborgs handels och sjö-
fartstidning. She was respected as a writer, but dis-
criminated against for being a woman. Circum-
stances hampered Brag’s career.

Brag was a friend of her time's most famous
Swedish archaeologist, Sven Nilsson. I explore her
writings in relation to his research. Brag strongly
supported Nilsson in his struggle against new
Swedish legislation on archaeological finds that
would diminish private antiquarians’ right to col -
lect artefacts and strengthen the central authori -
ties in Stockholm. Brag also lent vociferous sup-
port to Nilsson’s most controversial idea, that
the Bronze Age in southern Scandinavia had been
initiated by Phoenician colonisation. Nilsson’s
theory is currently seen as poor science and rarely
mentioned. During the 1860s and 70s it was heavi-
ly debated and many found it credible.

Brag was also a close friend of Nilsson’s daugh-
ter Ida, who worked as his assistant and accom-
panied him on his many travels and excavations. 

Although Ida did not write anything on archaeo-
logy, she must be seen as her time's most experi-
enced Swedish female archaeologist. The Nils -
sons, Brag and their contemporaries lived in a
society that was becoming increasingly liberal.
This liberalism is reflected in archaeological texts,
where prehistory is seen as progress towards the
crown of evolution: the white North European
male.

In letters, Brag and Ida style themselves as
“ultra-liberals”. Sven Nilsson was in some ways
an old patriarch, but must be seen as a liberal too.
In Stockholm he befriended his daughter’s inti-
mate friend, Fredrika Bremer, who called him
one of her “young old men”. Bremer was funda-
mental to the struggle for women's liberation.
The letters also recount spiritual seances, finan-
cial arrangements and how the Swedish bour-
geoisie lived.

I do not think Brag and Ida Nilsson were the
first or only female pioneers in Swedish archaeo-
logy. There is evidence in letters and notebooks
by early antiquarians that women showed them
sites and finds. Several antiquarians were assist-
ed by wives, daughters or sisters in their quest to
explore the past. The history of archaeology often
focuses on great male scientists and scholars and
their great discoveries. Thus archaeology be comes
excluding, and it is problematic to see female pio-
neers and relate them to the history of the disci-
pline. Perhaps the term “archaeology” needs to
be de-constructed to allow a broader and more
inclusive perspective. A central question is, how
do we recognise and appreciate the contributions
to archaeology of female pioneers?
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