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Denna artikel bygger vidare på en uppsats i sam-
ma spalter om Eva Brag, Sveriges troligen första
kvinnliga arkeologiska skriftställare, och Sven
Nilssons dotter Ida (Nicklasson 2014). Jag visade
där att Brag hade kontakt med den moderna
arkeologins portalfigur Sven Nilsson och att hon
åren runt 1870 deltog i den arkeologiska debat-
ten. Jag pekade även på att Ida Nilsson, som sin
fars assistent och ständiga resesällskap, måste ha
varit en av Sveriges kunnigaste personer vad gäll-
de arkeologi. Att hitta två okända kvinnliga pion-
järer är givetvis spännande, men fanns det fler?

Arkeologihistoria
Grovt sett har den skandinaviska arkeologins his-
toria skrivits på två sätt som båda exkluderar kvin-
nor. Det första är en inomvetenskaplig berättelse
omarkeologinscentrala idéer.Skildringarav1800-
talet handlar om Thomsen och treperiodsystemet,
Nilsson och den komparativa metoden, Monte-
lius och typologin och så vidare. De stora idéerna
manifesteras hos män, vilket inte är att undra på
eftersom det bara var män som fick studera vid

universitet, publicera vetenskapliga avhandling-
ar och umgås i den lärda världen. Dessa män var
noga med att framhålla sig själva och varandra som
de som skapade den vetenskapliga arkeologin.

Denna syn på ämnets historia cementerades
under perioden 1920–40 då flera tongivande stu-
dier publicerades. Ett exempel är Bengt Hilde-
brands (1937) storslagna studie C.J. Thomsen och
hans lärda förbindelser i Sverige 1816–1837 som fort-
farande utgör en viktig grund för arkeologihisto-
risk forskning. Författarna var inte arkeologer utan
idéhistoriker, historiker och litteraturhistoriker.
De kunde därför inte värdera arkeologins prak-
tik, utan tog fasta på den idémässiga utveckling-
en. Det rådde en stark positivistisk syn på veten-
skap och det som inte stämde överens med detta
rensades bort. Jag har tidigare forskat om hur man
bortsåg från romantiska arkeologer som Johan
Haquin Wallman (Nicklasson 2011) eftersom ro-
mantik är anatema för positivistisk vetenskap.
Detta perspektiv beskriver en arkeologi utan kvin-
nor där allt mäts mot en strikt vetenskaplig och
manlig norm.
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Den andra berättelsen tar fasta på utomveten-
skapliga faktorer och arkeologin ses som en del av
samhällsstrukturen. Detta sätt att skriva veten-
skapshistoria har sitt ursprung i Kuhns paradigm-
begrepp och samhällsvetenskapliga perspektiv
som blivit tongivande sedan 1960-talet. Arkeolo-
gin beskrivs utifrån samhälleliga förändringar,
som den framväxande borgarklassens strävan att
legitimera sig. Det är det manliga samhällets för-
ändring som bildar bakgrund och förklarings-
mall och inte heller här finns det plats för kvin-
nor. De två huvudberättelserna varieras och kom-
bineras och i moderna översikter återfinns bäg-
ge. Termerna arkeolog och arkeologi blir manligt
exkluderande.

Det finns litteratur som handlar om kvinnliga
pionjärer, ofta utifrån ett feministiskt eller genus-
vetenskapligt perspektiv (Se t.ex. artiklar i Cohen
et al. 2004; Díaz-Andreu et al. 2013). Feministisk
och genusvetenskaplig forskning har legitimerat
sig genom att mena att man ger en alternativ tolk-
ning av verkligheten. Problemet är att man i stort
har accepterat huvudperspektiven på arkeolo-
gins historia och den givna världsbeskrivningen,
och frågan är om man egentligen presenterar någ-
ra alternativ. Det genomgående temat är eman-
cipation: när och hur den första kvinnan blev
professor, när kvinnor kunde få akademiska tjäns
ter och så vidare. Målet är nått då kvinnor får
ägna sig åt arkeologi på lika villkor som män, det
vill säga blir insläppta i de manliga strukturerna.

Ett exempel är Elisabeth Arwill-Nordbladhs
Genusforskning inom arkeologin där hon påpekar att
det är en missuppfattning att det inte fanns kvinn-
liga arkeologer då ämnet skapades under 1800-
talet. Hon räknar upp de internationella före-
gångarna Johanna Mestorf (1829–1909), den förs-
ta kvinnliga professorn, verksam i Kiel, Amelia
Edwards (1831–92) inom egyptologin, Margaret
Murray (1863–1963), den första kvinnan som
undervisade i arkeologi och Harriet Boyd Hawes
(1871–1945) som ledde utgrävningar på Kreta
(Arwill-Nordbladh 2005a, s. 12 f). För Sveriges
del är Hanna Rydh (1891–1964), som 1919 blev
den första svenska som disputerade i arkeologi,
den viktigaste pionjären (Arwill Nordbladh 2005a,
s. 20f; 2005b). Det som förenar dessa kvinnor är
att de gjorde akademisk karriär eller var yrkes-
verksamma som arkeologer. De var de kvinnor

som först överskred den manligt exkluderande
arkeologins gräns. Dessa kvinnor förtjänar att
lyftas fram. Problemet att perspektivet döljer att
det fanns kvinnor som ägnade sig åt arkeologi
före emancipationen, innan det var möjligt för
kvinnor att skaffa sig en akademisk utbildning
eller vara yrkesverksamma.

De invanda sätten att berätta gör det svårt att
skapa andra perspektiv på arkeologins historia.
Källmaterialet har lästs och bearbetats enligt
bestämda normer och vi är skolade att se arkeolo-
gins historia och arkeologiämnets karaktär på ett
visst sätt. Det som inte lever upp till normerna är
inte arkeologi. Det kan göra det svårt att accep-
tera att det fanns kvinnor som ägnade sig åt arkeo-
logi åtminstone ett halvsekel innan Hanna Rydh
disputerade. Eftersom de verkade före emancipa-
tionen måste man förvänta sig att:

1. De saknade akademisk utbildning och
titlar och publicerade sig inte.

2. Eftersom de saknade utbildning uttryck-
te de sig på andra sätt, med andra ord och
i andra sammanhang än manliga arkeo-
loger. Kvinnor förväntades rent allmänt
uttrycka sig på ett annat sätt än män,
t.ex. i jämförelse med manliga amatörer
som i regel hade akademisk utbildning
och eftersträvade att använda samma
språk som professionella arkeologer.

3. De närvarade inte vid vetenskapliga
kongresser och forskarmöten, åtmins-
tone inte officiellt.

4. Eftersom de var systematiskt underord-
nade hade de små ekonomiska och/eller
sociala möjligheter att vidmakthålla sitt
intresse för arkeologi.

5. Att de därmed, allt sammantaget, så att
säga, finns i det arkeologihistoriska käll-
materialets marginaler och inte i det som
betraktats som huvudtexten.

6. Därför måste man söka sig tillbaka till
primärt källmaterial: brev, dagböcker
och andra handlingar. Källmaterialet
måste dessutom ha marginalerna kvar
om man ska kunna hitta de marginalise-
rade, inte vara tillrättalagt eller redigerat.

Finns ett sådant källmaterial?
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Sven Nilssons kvarlåtenskap
I Lunds universitetsbibliotek förvaras Sven Nils-
sons efterlämnade papper. De många tusen bre-
ven till Nilsson förvaras i 31 stora kapslar och
kommer från hundratals korrespondenter runt
om i världen. Förteckningen över hans korre-
spondenter upptar 67 sidor. Breven utgör ett ena-
stående källmaterial: man blir förbluffad över
korrespondensens rikedom. Breven berättar om
händelser och tankar och är ofta det enda källma-
terial som finns om viktiga skeenden. Breven
kompletteras av drygt 40 volymer antecknings-
och dagböcker och en mängd andra handlingar.
Eftersom Nilsson var den vetenskapliga arkeolo-
gins portalfigur och dessutom lämnade ett sådant
exceptionellt källmaterial efter sig har jag letat i
det efter kvinnliga pionjärer.

Det finns källkritiska aspekter på brevsam-
lingen. Den är inte komplett. Nilsson berättade
1876 i brev till bibliotekarien Elof Tegnér att han
ämnade »utgallra en hel mängd bref. [...] en [?]
säck flera än en karl kunde lyfta». Nilsson spara-
de brev från utländska korrespondenter eftersom
de »afhandla wetenskapliga ämnen», och han
avsåg att skänka dem till Universitetsbiblioteket.
»Af de svenska lemnar jag åt lågorna en stor del»
(LUB Nilsson till Tegnér 26 september 1876).
Nilsson behöll brev från manliga vetenskapsmän
medan med stor sannolikhet många brev från kvin-
nor, som räknades som personlig korrespondens,
blev lågornas rov. Gallringen verkar ha varit sär-
skilt hård för Nilssons tidiga år då det nästan helt
saknas personliga brev, och det är först under 1860-
talet man kan kartlägga Nilssons relationer till
arkeologiintresserade kvinnor.

Ytligt sett pekar knappast materialet mot att
det skulle ha funnits några kvinnor i arkeologin.
En mycket stor andel brev rör Nilssons arbete som
professor, forskare och präst, och rör ekonomiska
eller praktiska spörsmål. Manliga korresponden-
ter dominerar och det är detta källmaterial som
har använts för arkeologihistoriska studier. Ex-
empel på korrespondenter som ansetts viktiga
för att belysa arkeologins historia är far och son
Hildebrand, Oscar Montelius, Christian Thom-
sen och Jens Worsaae.

Kvinnliga korrespondenter står för högst en
procent av breven. Man skulle kunna göra det
enkelt för sig och lyfta fram den kvinna som skrev

mest till Nilsson, Johanna Mestorf. Hon och Nils-
son utvecklade ett nära förhållande, särskilt efter
det att de träffats vid arkeologkongressen i Kö-
penhamn 1869, och de växlade hundratals brev.
Man skulle kunna lyfta fram hur betydelsefullt
hennes förhållande till tidens mest ansedde arkeo-
log var för att hon skulle bli accepterad i den mans-
dominerade arkeologin. Mestorf översatte Nils-
sons arkeologiska böcker (Nilsson 1863–66; 1868)
till tyska och introducerade hans idéer i Tysk-
land, vilket var extra betydelsefullt och förknip-
pade hennes namn med hans idéer. Jag vill på
inget sätt förringa Mestorf, men som jag antytt är
hon inte den typ av pionjär jag letar efter. Det finns
redan goda studier som belyser henne som pion-
jär, arkeolog och Nilssons förtrogna (Se bland an-
nat artiklar i Koch & Mertens 2002; speciellt
Welinder & Welinder 2002).

Svenska borgarkvinnor var vid den här tiden
knappt tillåtna att arbeta utanför hemmet och
kunde därför inte korrespondera om arbete och
tjänsteutövning. Deras brev har klassats som per-
sonliga, utan betydelse för vetenskapshistorien.
Ändå handlar de ibland om arkeologi. I dem fram-
träder andra berättelser om arkeologins historia
än de gängse. Det är som om diskriminering och
utanförskap öppnar nya perspektiv. Man får in-
blick i märkliga livsöden och blir förvånad över
hur många kvinnor som samlades runt Nilsson
och arkeologin, och hur Nilsson uppmuntrade
deras intresse. Han kan synas vara en osannolik
kvinnosakskämpe. Han var argsint och elak. Han
hånade och skällde ut kollegor och kunde inte ta
den minsta kritik. Det verkar emellertid som om
umgänge med kvinnor var problemfritt och har-
moniskt för honom. Nilsson framstår som om-
tänksam och snarast galant.

Jag har ingen möjlighet att beskriva Nilssons
alla kvinnliga korrespondenter utan måste nöja
mig med några exempel. Det finns nog åtmins-
tone ett dussin till som hade kunnat vara med i
artikeln. Några är svenskor och några från ut-
landet. Ett stort problem är att eftersom kvinnor
i allmänhet inte tilläts framträda i den offentliga
sfären har det varit extremt svårt att hitta ens de
mest grundläggande biografiska upplysningar.

Nilssons papper ger fascinerande inblickar i
hur kvinnor deltog i skapandet av arkeologin.
Den känsla som gripit mig när jag tagit del av
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deras brev till »Farbror Nilsson» är beundran.
De var modiga och självständiga människor som
ägnade sig åt sin favoritsysselsättning under en
tid av systematisk diskriminering.

Vi kommer alltid att ha Paris
Det ryktades på sensommaren 1867 att Sven Nils-
son ämnade delta i Arkeologkongressen i Paris.
Lagman Thage Ludvig Sylvans (1801–79) dotter
Adèle (1845–1923) ville också besöka den franska
huvudstaden, men fadern hade inte kunnat hitta
något passande resesällskap. Därför undrade han
om inte Nilsson skulle kunna tänka sig att ta
henne med sig. Han skulle ju ändå ha en ung dam
med, sitt ständiga resesällskap, dottern Ida (LUB
Sylvan till Nilsson [1867]).

Alla ville till Paris 1867, Europas och världens
kulturhuvudstad. Förutom arkeologkongress ar-
rangerades där 1867 också världsutställningen, där
det senaste från världens alla hörn presenterades.
Detta var givetvis lika lockande för unga damer
som gamla professorer. Mellan 11 och 15 miljoner
människor besökte utställningen och Paris var ett
myller. Nilsson tackade ja till att ta med sig Adèle
Sylvan, och lagmannen gav honom en väl tillta-
gen reskassa att disponera för hennes räkning.

Pappa Sylvan var orolig för sin dotter och skrev
flera gånger och varnade Nilsson för de faror re-
senärer kan råka ut för. Han blev förfärad då han
fick veta att Nilsson planerade att åka tåg från
Köln till Paris. Han hade av en bekant hört att
tåget alltid var överbelagt och något »ömkligare
och bedröfligare hade han aldrig varit vittne till.»
Sylvans bekant visste att passagerarna var minst
1500 stycken och att tåget hade avgått trots att
»flera hundra skreko i förtviflan att de icke
kunde få plats ehuru deras saker gingo åstad».
Därför bönföll han Nilsson att välja en annan
väg. Det bästa vore om sällskapet undvek tåg
helt, eftersom det »med 2 unga flickor blir svårt
taga sig ut bland en massa råa handtverkare som
på sådana färder vanligen taga för mycket beru-
sande fluida» (LUB Sylvan till Nilsson 10 au-
gusti 1867). Sylvan var så orolig att han blev sjuk
och sängliggande och inte kunde vinka adjö till
sin dotter, men han förmanade in i det sista Nils-
son: »Kom ihog dina 80 år och var försiktig –
Gör korta resor och icke om nätterna» (LUB Syl-
van till Nilsson 11 augusti 1867). Nilsson hade

inte för avsikt att följa några sådana förmaningar.
Han kände sig som en man i sina bästa år, nyfiken
på allt världen kunde erbjuda. Berusade hantver-
kare och andra ofärdsmän kunde förvisso hitta
lättare offer än den argsinte och stridsglade pro-
fessor Nilsson. Han och Ida hade under närmare
ett decennium rest Europa runt och besökt Ir-
land, England, Frankrike, Tyskland, Danmark,
Belgien och Holland. De kunde reda sig oavsett
resmål och missöden. Adèle kunde inte få bättre
resesällskap.

Resan gick också utmärkt, trots att sällskapet
tog tåget från Köln. Nilsson förde dagbok, men
anteckningarna är kortfattade och skrivna med
trubbig blyertspenna, vilket gör dem svårlästa.
Han avhandlade dessutom resan i några brevut-
kast. Han skriver om hur roligt det var att återse
gamla vänner och hur många spännande saker
det fanns att se i Paris. Hälsan var förträfflig, men
att resa med två unga damer som ville göra Paris
var slitsamt och Nilsson anförtrodde i smyg sin
dagbok att »visst har jag blifvit bra matt af de
långa promenaderna» (LUB Samling Nilsson C31
p. 143). Han skulle aldrig ha erkänt det öppet.
Kongressen var på det stora hela lyckad och Nils-
son fick tillfälle att »göra nya bekantskaper och
förnya de gamla – och att höra långa och tråkiga
tal af talträngda och egenkära» föredragshållare.
Han kommenterade särskilt sitt resesällskap:

Det som gjorde resan behaglig var äfven att
jag hade två unga glada flickor till sällskap,
min dotter Ida, som varit förr med mig i
Paris och en med henne nästan jemnårig
dotter af Lagm. Sylvan, som förr varit der i
pension. Dessa kunde sål[edes] godt sköta
sig sjelfva, under det jag med värden besökte
muséer och andra för mig vigtiga ställen.

(LUB C32 brevutkast till Schartau p. 346)

Fastän Nilsson skrev att damerna skötte sig själva
närvarade de vid kongressen och träffade kongress-
deltagare som efteråt skrev och gav komplimanger
till Nilsson för hans förtjusande sällskap. Det var
otänkbart att Nilsson skulle ha lämnat damerna
utan uppsikt. Damer var dock egentligen inte till-
låtna vid kongressen och naturligtvis återfinns
inte Ida och Adèle i deltagarförteckningen i kon-
gresspublikationen. Att de blev insläppta berod-
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de på Nilssons auktoritet och hetsiga humör som
få vågade utmana. Han behövde förvisso alla stöd-
trupper han kunde trumma ihop. Kongressen hade
nämligen vigt en hel session åt hans häpnads-
väckande teori att norra och västra Europa hade
koloniserats av fenicier och att det var dessa som
hade initierat bronsåldern. Franska och schwei-
ziska forskare gick hårt åt Nilsson som hade svårt
att freda sig på kongresspråket franska.

Hans Hildebrand (1869, s. 510) påpekade ska-
deglatt att Nilsson blivit svarslös och tvungen att
modifiera sin teori »under påtryckning af de opin-
ionsyttringar» som framkom vid kongressen. Nils-
son tillbakavisade detta ursinnigt med att: »1: mo
[…] svenskarne i allmänhet ej äro så munviga som
utländingarna. 2:do att med muntliga dispyter
föga uträttas [...]. 3:tio att jag visste att förhand-
lingarna skulle tryckas och att jag då, så utförligt
jag ville, kunde vederlägga inkasten». (Nilsson
1870, s. 413 f).

Den danske arkeologen Worsaae var kanske
den som bäst sammanfattade Nilssons missöden
i ett brev: »i Anledning af et Foredrag af Nilsson,
stadig have, under Acclamation af Forsamlingen,
paaberaabt sig mit Navn, og citeret mine Ud-
talelser. Nilssons Theorier havde nok heller ikke
vundet Terrain» (Worsaae till sin hustru augusti
1867. Citerat efter Worsaae 1938, s. 155). Att audi-
toriet på Nilssons bekostnad hyllat hans värste
vedersakare Worsaae och dömt ut fenicierna sved,
men gjorde i långa loppet ingenting, för Nilsson
visste att han hade rätt. Fru Worsaae är givetvis
en annan kvinnlig pionjär, tillräckligt påläst för
att kunna skilja sin makes danska bronsålders-
goter från Nilssons fenicier.

Alla våra tre resenärer kom hem välbehållna
från dusterna i Paris och lagman Sylvan måste ha
dragiten lättnadenssuck.AttgamleNilssonrest till
Parisväcktebeundran.FredrikaLimnell tyckteatt:

Det var ju [...], en beundransvärd resa, som
den s.k. 80 åringen gjorde till Paris i somras.
Expositionen [d.v.s. utställningen] och
vetenskapliga sammanträden; deltagande;
samfärdsel och umgänge med tidens största
män i och för utrönandet af vetenskapens
nuvarande ståndpunkt, i en viss riktning;
resor och arbete, med fri och kärleksfull
forskning – allt detta är för denne vetenska-

pens nestor ett intet; intet tröttar ut honom,
intet nedsätta honom. Han står der, lika kry
och fri och glad, färdig att dansa polonaise.

(LUB Limnell till Nilsson 1868)

Jag återkommer till Nilssons nära förhållande till
Limnell. Hon var glatt avundsjuk på Nilssons unga
damer: »Tänk om Ida, Anna Hierta och jag va-
rit de tre muntra ungdamer, som fått vara med
dig der i Paris! – Jag har en aning om, att vi skulle
ha bildat ett rätt hyggligt och harmoniskt fyr-
stämmigt ackord tillsammans» (LUB Limnell till
Nilsson 1868). Det fanns gott om damer som inget
hellre ville än åka på arkeologkongress med far-
bror Nilsson.

Limnell nämner Anna Hierta, som något av
en centralfigur i den svenska arkeologin. Hon var
dotter till Lars Johan Hierta och gift med ana-
tomen Gustaf Retzius, son till en av Nilssons få
vänner, Anders Retzius. Anna Hierta höll salong
i Stockholm dit arkeologer som far och son
Hildebrand och Oscar Montelius sökte sig. Brev
vittnar om att kvinnor deltog i de arkeologiska
samtalen och hade stort inflytande. Ett exempel
är att då Ida i april 1873 besökte Stockholm – un-
der en period då far och son Hildebrand var extra
besvärliga i frågan om hembudsplikt på brons-
föremål och kritik av fenicierna – skrev Nilsson
förhoppningsfullt till henne att: »Kunna vi blott
få Damerna på vår sida, så förmå Hillebränderna
[sic] ingenting uträtta.» (LUB Sven Nilsson till
Ida Nilsson 7 april 1873).

Det framgår av Nilssons publikationer att da-
mer i stockholmssalongerna avhandlade arkeo-
logi på högsta nivå. Nilsson var en av ytterst få
arkeologer som tackade för uppslag kvinnliga vän-
ner gett honom. I andra upplagan av Ur-invånare
från 1866 skrev han: »En ung, bildad och intelli-
gent Dame, men hvars namn hennes blygsamhet
förbjuder mig att nämna, har fästat min uppmärk-
samhet på ett engelskt plancheverk, som finnes i
hennes vackra boksamling: Gleaning on the Over-
land route; by the author of forty days in the desert.» I
bildverket finns en bild av templet Hagiar-Chem
på Malta och Nilsson fann att: »en del af de gi-
gantiska stenarna stå upprätta med sina archi-
traver, erinrande om Stonehenge». Stonehenge
var enligt Nilsson feniciskt. Han uppmärksam-
made att monumentet har samma planlösning
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som Giganteja och Newgrange, som han också
menade sig ha bevisat vara feniciska. Att Hagiar-
Chem skulle vara feniciskt framgick av en in-
huggen palmkvist, ett ornament som, enligt Nils-
son, även förekom i Newgrange och som var ty-
piskt feniciskt. Alla dessa överensstämmelser kun-
de inte vara slumpens verk och slutsatsen blev
oundviklig, nämligen: »att tempelgrottorna på
Irland äro af samma phoeniciska ursprung och
byggda för samma kult som tempelgrottorna på
Malta och Gozo» (Nilsson 1866, s. 200, 202).
Förutom att ge inblick i Nilssons knivskarpa be-
visföring visar passagen att de senaste teorierna
inom arkeologin diskuterades av kvinnor. Åtmins-
tone en kvinna i Stockholm samlade avancerad
arkeologisk litteratur och var en värdig diskus-
sionspartner till Sveriges främste arkeolog. Vem
hon var har jag inte lyckats lista ut.

Adèle Sylvan gifte sig med kammarherre Hol-
ger Rosencrantz och hennes liv förändrades. Hon
fick plikter rörande hus och hem och små möj-
ligheter att resa. Hon skrev och gratulerade Nils-
son i samband med hans guldbröllop sommaren
1874. Nilsson svarade och Adèle blev så lycklig att
hon bjöd hem honom och Ida till godset Örup dit
Nilssonvar»hjertligt,hjertligtvälkommen»(LUB
Rosencrantz till Nilsson 31 juli 1874). Gamle
Nilsson accepterade inbjudan och besökte Adèle.
Minnet av Paris hade inte bleknat.

Hösten 1874 arrangerades arkeologkongres-
sen i Stockholm och Nilsson lämnade Lund för
att en sista gång närvara vid tillställningen. Då
Adèle läste nyheterna från kongressen skrev hon
vemodigt till Nilsson:

Att mina tankar ofta, ofta förirrade sig till
Stockholm under dagarne för den der på-
gående kongressen kan Farbror lätt tänka
sig, och med saknad, men med tacksamhet
för ett förflutet godt påminde jag mig de
angenäma dagarne i Paris 1867 och jag kan
inte neka till att jag bra gerna ännu en gång i
vårt eget sköna Fädernesland skulle velat för-
nya så njutningsrika stunder! Thy värr lät sig
detta ej göra; Tack emedlertid för den vänli-
ga hogkomsten, den var mig kär ock dyrbar.

(LUB Rosencrantz till Nilsson
13 september 1874)

Livet hade slutit sig runt Adèle och hon kunde
inte bevista arkeologkongresser, men hon och
Nilsson skulle alltid ha Paris.

Efter Sven Nilssons död vid närmare 97 års
ålder 1883 fick dottern Ida kondoleansbrev från
den lärda världen, både i Sverige och utlandet.
Breven är officiella och beklagar den store veten-
skapsmannens frånfälle. Ida fick även brev från
flera av Nilssons kvinnliga vänner. Dessa är gen-
omgående mer inkännande och betonar sakna-
den efter personen snarare än vetenskapsman-
nen, vilket visar att kvinnor kom honom när-
mare än kollegorna. Adèle Rosencrantz hörde till
de sörjande. Hon skrev om »hvilken saknad hans
hågkomst lemnar hos den som en gång haft äran
och glädjen att varit i närmare beröring med hon-
om.» Kvinnor som Adèle erkände dessutom Idas
roll, först som Nilssons ständiga resesällskap och
handsekreterare och under de sista åren som vår-
dare: »Din verksamhet vid hans sida var sådan
att med hans lefnadsdagars slut, en del af Din lef-
nadsuppgift måste anses vara fyllad» (LUB Ro-
sencrantz till Ida Nilsson 27 december 1883).
Ingen av Nilssons manliga kollegor gav Ida nå-
gon erkänsla. Hon hade gett upp en lovande kar-
riär som konstnär för att vårda sin far, det var hon
som såg till att hans brevsamling hamnade i Lunds
universitetsbibliotek och det är tack vare henne
det går att hitta kvinnorna runt Nilsson.

Det finns inte några direkta belägg i Adèles
brev till Nilsson att hon skulle ha varit intresse-
rad av arkeologi och den källkritiske kan anföra
att hon kan ha sett parisresan som ett rent nöje.
Senare i livet började Adèle emellertid brevväxla
med historikern Lauritz Weibull och deklarerade
att hon »älskar forntiden med dess sagaskimmer»
(LUB Rosencrantz till Weibull 20 juli 1904). Hon
engagerade sig för historisk och humanistisk forsk-
ning vid Lunds universitet och guidade bland an-
nat Etnologiska föreningen på Glimmingehus.
Adèle Rosencrantz blev borgens sista privata äga-
re. Efter hennes död 1923 donerades den 1924 till
Vitterhetsakademien. Adèle hade säkert förkov-
rat sig i arkeologi och historia om det hade varit
möjligt för hennes generation.

En miss i översättningen
Var Ida och Adèle undantag som hade lyckan att
vara dotter till en av världens främsta vetenskaps-
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män eller ha en far som kände honom, så att de
kunde delta vid lärda kongresser? Vetenskapsmän
och deras biografer vill ofta framställa den store
vetenskapsmannen som en ensam hjälte. Om man
läser arkivhandlingar noga framgår emellertid
att det inte var ovanligt att damer följde med på
vetenskapliga resor. Ett exempel är Nilssons gode
vän, den engelske antropologen John Lubbock,
som då han besökte Sverige 1863 hade sällskap av
den unga miss Mary Arbuthnot. I vilken relation
hon stod till Lubbock förtäljer inte de källor jag
haft tillgång till, i huvudsak korta omnämnanden
i Lubbocks brev till Nilsson (LUB Lubbock till
Nilsson 4 juni, 12 juli, 22 augusti, 22 september,
13 oktober 1863). I sällskapet ingick ytterligare en
person. Vem den tredje resenären var sägs dock
aldrig. Gissningsvis var det en betjänt.

Att Arbuthnot var mer än ett prydnadsföre-
mål framgår av att hon redan under resan började
översätta de första häftena av andra delen av
Nilssons Ur-invånare (Bronsåldern) till engelska.
Nilsson hade givit Lubbock häftena då de träf-
fades i Stockholm. Det är här Nilsson presente-
rar sin häpnadsväckande teori om att bronsål-
derskulturen hade introducerats i Nordeuropa av
fenicier. Om man pusslar samman Lubbocks sprid-
da uppgifter kan man dra slutsatsen att Arbuthnot
för det första behärskade svenska så väl att hon
klarade att översätta en avancerad facktext. För
det andra måste hon ha varit intresserad av arkeo-
logi och ha deltagit i diskussioner, och därefter
kastat sig över Nilssons avhandling. Dessa egen-
skaper var givetvis ytterst värdefulla för Lubbock
under hans Sverigebesök.

Lubbock ville få Nilssons bok utgiven i Eng-
land och gav Arbuthnots översättning till Long-
mans förlag i London. Enligt Lubbock förkastade
förläggaren översättningen eftersom den brast i
kvalitet (LUB Lubbock till Nilsson 23 november
1863). Förlaget ratade emellertid även en andra
översättning, gjord av en professionell översätta-
re, vilket gör att man inte kan lägga skulden på
Mary Arbuthnot. Lubbock ville inte delge Nils-
son sanningen och det enklaste var att skylla på
en ung kvinna. Då Nilsson efterforskade vad som
hade hänt direkt med Longmans, fick en anonym
redaktör hålla i yxan:

”We feel that however valuable your books
undoubtedly are, yet your views as to the
Phœnician origin of the races who used the
bronze implements, are not accepted here,
and we fear that the sale of your book would
be too small to cover the cost of publication”.

(LUB Longman till Nilsson 14 maj 1864)

Man kan föreställa sig Nilssons vredesutbrott. Han
visste att han hade rätt och det var synd om engels-
männen som inte fick ta del av sanningen.

Episoderna med Ida Nilsson, Adèle Sylvan och
Mary Arbuthnot visar att kvinnor deltog i veten-
skapliga möten och resor i betydligt större om-
fattning än vad som i allmänhet nämns i veten-
skapshistoriska skildringar. De gjorde värdefulla
insatser som översättare, tolkar och diskussions-
partners. Det är emellertid svårt att hitta dem
eftersom de bara nämns i förbigående i brev och
dagböcker, men när man pusslar samman bevi-
sen framträder en annan bild än den som mans-
centrerade vetenskapsmän och biografer förmed-
lat om hur vetenskap blir till.

Ett passande sommarnöje för fruntimmer
Genom att Eva Brag debatterade arkeologi och
annat i pressen blev hon välkänd i kvinnorörel-
sen och bland kulturintresserade. Hon blev kon-
taktad av kvinnor, bland annat angående arkeo-
logi. I maj 1873 fick Brag ett brev från Augusta
Granberg (1827–1905) i Finland. Granberg bör-
jade med att fråga om Brag kom ihåg »då vi hade
nöjet tillsammans besöka professor Nilsson?»
Besöket hade skett 1871 i Lund då Granberg hade
gjort en längre resa genom norra Europa för att
studera arkeologi och museisamlingar. Hon fick
Mestorfs tyska översättning av Ur-invånare av Nils-
son, som blev så uppspelt av deras samtal att han
beställde in champagne och deklarerade att »[ar-
keologiska utgrävningar är] ett passande sommar-
nöje för fruntimmer.» Granberg höll med: »Huru
hälsogifvande och uppfriskande var det icke att
efter vinterns arbete gräfva i jorden, ströfva om-
kring i skogen» (Granberg 1910, s. 198). För-
utom Lund besökte Granberg Stockholm och
Hjalmar Stolpes utgrävningar på Björkö, Köpen-
hamn och Nationalmuseet, samt Schwerin, där
hon lärde känna amanuensen, fröken Buchheim,
ytterligare en kvinnlig pionjär.
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I brevet till Brag kommer Granberg in på att
hon har hittat vad hon kallar »en liten metkrok
af flinta». Granbergs berättelse är häpnadsväck-
ande och måste återges in extenso:

Ett fruntimmer hade för mig tillkännagifvit
att på en ö invid lilla Nådendal, hade hon fäst
sig vid en kulle belägen vid sjön, der den
öfversta jordmånen bestod af svart fin mylla
blandad med ben och kol. Jag började gräfva
i mullen och hittade der de på medföljande
papper aftecknade (i största hast) föremålen
alla i naturlig storlek. Benen skola vara af ko
och får; egarn säger sig årligen derifrån låta
föra på sina åkrar 100 tals lass, hvarifrån nu-
mera blott en liten kulle återstår; men hvilken
kulle jag nu förbehållit mig att med omsorg
undersöka denna sommar. Jag hoppas att
der finna än mera. Jernet tyckes vara öfver-
herrskande; jemnte små flintflisor grå.

I händelse jag får någon rad till svar, har
jag ärnat i en liten art. per porto sända den
pjes jag tror varit en metkrok, för att tillika
med min varmaste helsning framvisa för
Professor Nilsson; då jag finge höra hans
åsigt. Jag tycker det är bäst att sända den lilla
pjesen sjelf, så får jag full klarhet i saken; den
kan väl icke förkomma, ehuru vägen är
något lång.

(LUB Granberg till Brag 6 maj 1873)

Granberg slutar med att kommentera Brags radi-
kala skriftställarskap: »Jag vet att det intresserar
fröken Brag, att wi äfven i den kulna Norden för-
stå uppskatta de ädla qvinnor som arbeta för oss
Välsignelse öfver dem. Farväl». Brevet är en unik
rapport över grävningarna i Multakota av en av
de absolut första kvinnliga fältarkeologerna.

Brag vidarebefordrade brevet till Nilsson och
det återfinns i hans brevsamling. Nilsson skrev
till Granberg som svarade i december 1873. För-
utom att fortsätta sina utgrävningar hade hon
forskat å Nilssons vägnar och ritat av bronsålders-
föremålpåmuseet iHelsingfors(fig.1–2):»Påmu-
seum i Helsingfors såg jag inga bronz hål-celter
med spiralornamenter. En af koppar fig 1. afteck-
nade jag, fyndstället är i Ryssland der en finne före
har forskningar. Fig. 2 är från Åbo trakten.» Nils-
sons tanke måste ha varit att genom Granberg

utröna om fenicierna nått ända till Finland. Hon
ritade så åter av den ring hon hittat vid Multako-
ta. En fornforsforskare hade sagt att den var av
brons, men Granberg hade undersökt den noga
och konstaterat att den var av stål. Hon beskrev
även några av de flintsaker som hon hittat, bland
annat möjligen en skära och en borr »men de äro
bra illa slagna». Därefter beskrev hon sommarens
utgrävningar vid Multakota:

På sjelfva kullen upptäckte jag en rund plats
af mulljord, 14 aln i omkrets; 3 à 4 fots djup;
sedan kom sandjord; omkring denna var ler-
jord här och der blandad med sand; De flesta
af de aftecknade fig lågo i denna rundel; alla
af bronz med undantag af silfverskeden som
jag hittade längre bort, men likväl äfven på
sjelfva kullen.

Der hittade jag äfven mynt: 5 silf: från
Johan III; 14 koppar flere med hål. 7:silfver
Sigismund, 3ne sil[?]: Gustaf Adolf; 1 silf.
Carl IX. Mynten lågo aldrig 2ne invid
hvarandra. Gustaf Adolfs lågo djupare eller
lägre i lagret än flere af Johans. Mycket kol,
djurben, lerkärlsbitar, flintflisor, samt
djurtänder.

Ängen nedanom kullen, tyckes äfven på
flere ställen, bestå af dylik jord. Der fann jag
på ett djup af 3 fot smärre stenar, imellan
hvilka lågo halfbränd ved, och en jernkrok
fig 5.; små jernknifvar hittar man äfven; 7
jernkrokar har jag funnit, äfven på sjelfva
kullen hittade jag, till och med i lerjorden,
dylika eldstäder, ibland på 4 à 5 fots djup. En
massa djurtänder.

Ägarn säger, att han årligen bortför från
ängen eller kullen på sina åkrar. Jag har gjort
en liten teckning av stället. Watten har troli-
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Fig. 1–2. Teckningar av Augusta Granberg från
hennes undersökningar vid Multakota i brev till Sven
Nilsson från december 1873. Nr 1 och 2 på teck-
ningarna visar bronsyxor som Granberg dokumenter-
at i finska samlingar åt Nilsson. I fig. 2 en detalj av
ringen med eventuell inskription. Teckningen är
gjord på tunt papper och baksidan lyser igenom. Bild:
LUB Media. —Drawings of Finnish finds by Augusta
Granberg in a letter to Sven Nilsson of December
1873.
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Fig. 3–4. Teckning av Augusta Granberg i brev till Eva Brag från maj 1873. Framsida med fynd och baksida
med karta. På näst översta raden i fig. 3 syns till vänster Granbergs metkrok av flinta. Längst ner i mitten en
omstridd ring av brons eller stål med eventuell inskription. Bild LUB:Media. —Drawings of Finnish finds
and map by Augusta Granberg in a letter to Eva Brag of May 1873.

gen gått invid kullen fordom, åt stora sjön
synes tydligt huru vattnet sänkt sig; men det
ännu något breda dike som hastar sig ut i
fjärden, säges fordom gått öfver ängen; och
på motsatta sidan ligger äfven en sandkulle
der såg jag inte annat än sand.

Augusta Granberg hade inte fått nog av arkeolo-
gi utan: »Det vore utmärkt intressant att vara med
om kongressen i Stockholm och jag tackar rätt
förbindligt för professor Nilssons önskan att se
mig der». Kongressen var Arkeologkongressen i
Stockholm hösten 1874. Eftersom Granberg inte
finns med på deltagarlistan verkar det tyvärr inte
som om hon deltog.

Granberg var mest stolt över sin metkrok av

flinta: »Jag gömmer den som en liten skatt».
Den ledde till en reflektion över treperiodsyste-
met: »Hvilken lycka att mina goda förfäder sut-
tit der vid stranden och fiskat; jag har ju hittat en
af jern fig: 5. och den af bronz fig 6. har äfven
tycke af en metkrok. ??» Granberg reflekterade
över den arkeologiska forskningens natur: »Det
intressan-taste af fynden är att få fundera hvartill
den eller den pjesen tjenat, om man också imel-
lanåt tar felt».

Granbergs undersökning var omfattande och
hon har av allt att döma gått ner en bra bit i jor-
den. Hon gjorde iakttagelser om fyndens läge,
stratigrafi och markförhållanden och hon inven-
terade trakten och funderade över hur den tett
sig under forntiden. Hennes metodik och redo-
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visning i brevet är bättre än många samtida man-
liga arkeologers. Så vitt man kan bedöma beskriv-
ningar och teckningar, har hon hittat efterme-
deltida lämningar och därtill flintavslag och möj-
ligen artefakter som kan härröra från en förhis-
torisk boplats. Kullen som Granberg grävde i blev
redan under hennes livstid helt borttagen. Hon
gjorde senare efterforskningar i gamla tidningar
och kom fram till att det legat ett salpetersjuderi
på platsen under Johan III:s tid. En del av fyn-
den, bland annat ringen med inskription och sil-
verskeden, finns avbildade i Finska Fornminnesfö-
reningens Tidskrift III/1878 (s. 93). Eva Ahl Waris
(2010, s. 122) nämner helt kort Granbergs under-
sökningar vid Multakota i samband med forsk-
ning om birgittinerklostret i Nådendal, och det
är möjligt att en del av Granbergs fynd kan ha haft
anknytning till klostret.

Granbergs metkrok måste ha väckt ljuva min-
nen hos Nilsson. Metkrokar intog en speciell plats
i hans forskning. På 1830-talet var en metkrok av
flinta ett av de första föremål han hade identifie-
rat som ett fiskeredskap. Det ledde honom till att
systematiskt studera flintartefakter och se dem
som vardagsredskap från en tid då det inte fanns
metall, i stället för som rituella föremål från det
samhälle som beskrivs i de isländska sagorna, där
man skulle ha kompletterat metallföremål med
stenredskap. Danskarna hade inledningsvis hånat
Nilsson och hans metkrok: »Man hade i Kjbh.
mycket roligt att jag wille förklara stensakerna
för werktyg använda i dagligt bruk af wildar – det
var ju omöjligt att det förträffliga Danmark nå-
gonsin kunnat ha warit bebodt af wildar.» Man
hade haft oförskämdheten att påstå att: »Nils-
son har upphängt hela sitt system på en medde-
krog» (LUB Samling Nilsson C29 p. 107). Men
Nilsson hade fått rätt. Vid arkeologkongressen i
Köpenhamn 1869 hade deltagarna hyllat honom
som arkeologins farfar och han hade fått Danne-
brogens Storkors av danske kungen. Sådana trium-
fer hade övertygat Nilsson om att han var ofelbar
och att han skulle komma att få rätt även om
fenicierna.

Augusta Granberg måste vara en av de allra
första kvinnliga fältarkeologerna. Utifrån hennes
brev till Nilsson verkar det som om hon skötte
utgrävning och dokumentation helt på egen hand.
Granberg genomförde utgrävningar även på andra

håll i Nådendal och Åbo: »här såg man henne år
efter år vandra allena på sina forskningsfärder»
(Bergroth 1905, s. 387). Jag har bara kunnat hitta
ett fåtal biografiska upplysningar och korta noti-
ser om hennes arkeologiska verksamhet, i huvud-
sak en minnesruna och Granbergs självbiografis-
ka anteckningar i tidskriften Nutid (Bergroth 1905;
Granberg 1910). Delvis beror detta på avståndet
till finska arkiv som jag inte haft möjlighet att be-
söka, och att jag inte läser finska. Jag saknar dess-
utom lokalkännedom. Förhoppningsvis finns det
någonbättre lämpadsomkanutrönameromGran-
bergs utgrävningar. Förutom arkeolog var Gran-
berg lärare och är mest känd för eftervärlden som
konstnär. Hon var medlem i Finska Fornminnes-
föreningen och engagerad kvinnosakskvinna. Hon
var berest och hade besökt många av Europas stor-
städer där hon studerat arkeologi och konst och
lyssnat till föreläsningar i diverse ämnen. Gran-
berg lyckades faktiskt med något så ovanligt som
att bli myndigförklarad som ogift kvinna.

Ett annat språk
En av Nilssons värdefullaste brevväxlingar under
hans sista aktiva år den med Fredrika Limnell
(1816–92) i Stockholm. Limnell var en välkänd
kvinnosakskvinna och aktiv inom filantropi och
utbildning. Vad jag har kunnat finna har bara
Limnells brev bevarats, medan Nilssons är borta.
Genom hennes långa och kärleksfulla brev går
det att utläsa hur nära de stod varandra och i vil-
ken stor utsträckning de delade synen på veten-
skap.

Det är emellertid lätt att avfärda Limnells brev
som ovidkommande. De är långa och innehåller
ytligt sett föga om vetenskap och forskning, ja
egentligen föga information om någonting över-
huvud taget. Breven består i stället av ändlösa ut-
läggningar om hennes gränslösa beundran för Nils-
son. Hon tackar honom gång på gång för hans
brev och hon kan nedkalla Guds välsignelse över
honom ett dussin gånger. Ett lindrigt exempel
är:

När jag nu sätter mig ned för att tacka dig,
min käre, gode farbror Nilsson, för ditt sista
långa, kära bref, så kommer för mitt sinne,
lifligt och tydligt, det intryck jag erfor, då jag
hade glädjen emottaga detsamma; och sam-
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ma varma känsla af tacksamhet och kärlek
genomtränga mig nu, som då, som alltid, då
jag tänker och talar om Dig, min käre, högt
vördade och älskade Farbror.

(LUB Limnell till Nilsson 28 februari 1870)

Breven fortsätter på detta sätt sida upp och sida
ner. Nilsson måste ha spunnit som en katt medan
arkivforskaren nickar till. Den här typen av brev
avfärdas nästan regelmässigt av vetenskapshis-
toriker som irrelevanta, skrivna av undersyssel-
satta överklassdamer som inte förstod något om
vetenskap.

Mitt i flödet kan dock Limnell plötsligt und-
ra: »så säg mig ett ord om Quatrefages. Jag har
läst åtskilligt af honom, som är bra, men skulle
vara mycket intresserad att höra ditt omdöme
derom» (LUB Limnell till Nilsson 1 januari 1870).
Armand de Quatrefages de Bréau (1810–92) var
professor i antropologi vid Musée d’histoire na-
turelle i Paris. Han arbetade med rasantropologi
och var inspirerad av Nilssons kraniologi.

Limnell tar även upp andra forntidshistori-
ker och arkeologer som Henri Martin och Fré-
déric Rougemont som hon antingen träffat, läst,
eller diskuterat med bekanta. Bakom den förvir-
rade ytan framträder faktiskt en intelligent och
beläst kvinna. Givetvis läste Limnell alla upp-
satser och avhandlingar Nilsson skickade henne.
Då hon fick hans sista uppsats om den feniciska
kolonisationen under bronsåldern: Spår efter Fe-
niciska kolonier i Skandinavien (Nilsson 1875) skrev
hon:

Tack, min gode Farbror! Jag har med stort
nöje – ja – glädje genomläst densamma och
behöfver väl ej säga dig, att jag för min del
finner dina åsigter bära alla spår af att vara
de enda riktiga och finner din bevisning der-
för slående. Jag begriper derföre ej hvarföre
motståndet skall vara så segt.

(LUB Limnell till Nilsson 15 september 1875)

Limnell var väl insatt i den arkeologiska forsk-
ningsdebatten, särskilt om Nilssons favoritperiod,
bronsåldern. Hon var dessutom en viktig spelare
i Stockholmssocieteten och umgicks i samma libe-
rala kretsar som familjen Hildebrand. Nilsson an-
vände henne i lönndom som påtryckare mot far

och son Hildebrand i striden om den nya Forn-
minnesförordningen (LUB Limnell till Nilsson
14 mars, 24 april 1873).

Jag tror att Limnells största betydelse för Nils-
son låg i att han kunde diskutera vetenskap med
henne på en nivå som var omöjlig i den mans-
dominerade forskarvärlden. Diskussionerna där
gällde värdet av empiriska belägg: hur ett visst
fynd skulle dateras, om dokumentationen av en
hällristning var tillförlitlig, eller rörde metodfrå-
gor som huruvida man kunde använda antika
auktorer och mynt funna i Medelhavsområdet
för att belysa en fenicisk kolonisation av Syd-
skandinavien. Limnell och Nilsson diskuterade
vetenskapens mål, mening och högre värden. Så-
dana ämnen återfinns vare sig i Nilssons tryckte
skrifter eller i hans korrespondens med manliga
vetenskapsmän. Limnell konstaterade att »För-
visso tror jag, som Du, att Gud är kärleken och att
vi alla äro hans barn» och lägger ut texten:

Jag är bra glad att se, att du, som jag, tror att
denna verld blott är en af de klasser men-
niskan har att genomgå på sin vandring till
det eviga ljuset, som ock är den eviga vär-
men. Ljus och värme, så verkliga och nöd-
vändiga de äro för oss på denna jord, äro väl
dock i verkligheten endast afspeglingar af
det eviga ljus och den eviga värme, som vi
kalla sanning och kärlek.

(LUB Limnell till Nilsson 28 februari 1870)

Detta utmynnar i en glödande trosbekännelse:
»Ty ljusets sak är Guds sak: Herren Gud är ljuset
sjelft.» Limnells brev öppnar upp för ett nytt sätt
att förstå en av Nilssons favoritmetaforer, ljus:
att som forskare kasta ljus över forntiden, att fe-
nicierna gav ljuset till Norden. Han var varmt reli-
giös och, som det verkar utifrån Limnells brev,
något av en mystiker, något han på sin höjd al-
luderar till i sina böcker och i korrespondens med
manliga forskare genom ljusmetaforerna. Lim-
nell lägger också ut texten om vetenskapens mo-
ral:

Så mycket vill jag blott tillägga, att den, som
i sin vetenskapliga verksamhet bidrager till
att utbreda moralisk nihilism inom mensk-
ligheten, han arbetar ej för ljusets spridande
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han må för öfrigt vara huru qvick och begåf-
vad och snillrik som helst.

(LUB Limnell till Nilsson 28 februari 1870)

Arkeologin är extra värdefull eftersom den är »en
ny vetenskap, som i mycket skall omgestalta vår
hela tids bildning» (LUB Limnell till Nilsson 28
februari 1870). Limnells syn på vetenskap och
arkeologi avviker helt från de normer som präg-
lar Nilssons brevväxlingar med manliga veten-
skapsmän och arkeologer. Hennes språk och sätt
att uttrycka sig gör att hennes brev har klassats
som personliga och inte som vetenskaplig korre-
spondens. Hennes långa utläggningar och snirk-
liga språk, med djup religiositet och devota hyll-
ningar, har sin bakgrund i att kvinnor under 1800-
talet som sagt skolades att uttrycka sig på ett
annat sätt än män. Kvinnor fick inte studera vid
universitet och lära sig argumentera om empi-
riska fakta. De fick forma sin syn på vetenskap
och läsa avhandlingar utan vägledning. I själva
verket handlar Limnells brev i högsta grad om
vetenskap, dess mål och mening.

Kongressen i Stockholm 1874
Flera av de kvinnliga korrespondenterna nämner
arkeologkongressen i Stockholm 1874 och att de
skulle träffa farbror Nilsson där. Innebar kon-
gressen en återförening mellan den gamle profes-
sorn och hans damer?

Nilsson var mycket gammal, 87 år, och åldern
började ta ut sin rätt. Han hade överlevt den förs-
ta generationen av arkeologer som han hade sko-
lat och han kände sig nu obekväm bland de två
eller tre generationer yngre kollegor som hade
börjat ta över. De kritiserade hans forskning,
särskilt fenicierteorin, och han tvekade om han
skulle företa den besvärliga resan till Stockholm.
Till slut kunde dock inte Nilsson hålla sig borta.
Han och Ida bodde hemma hos Fredrika Limnell
och man kan bara gissa vilka djupa samtal de för-
de om arkeologi, vetenskapens mål och mening,
ljuset, sanningen och Gud.

Det är svårt att fastställa i vilken omfattning
Nilsson närvarade vid själva kongressen. Han fick
hederstiteln vicepresident och står tillsammans
med Ida med i deltagarförteckningen. Han kom-
menterade ett föredrag om bronsåldern på Cy-
pern och berättade om fynd därifrån som han

köpt i London efter kongressen i Bryssel 1872
(Franks 1876, Nilssons kommentarer på s. 351,
356). Utöver det gjorde han inte några officiella
diskussionsinlägg, trots att flera föredrag borde
ha intresserat honom och andra retat upp hon-
om. Många av de ledande yngre svenska arkeo-
logerna passade på att göra upp med hans feni-
cierteori. Att döma av korrespondensen efter kon-
gressen kände inte Nilsson till föredragens inne-
håll förrän publikationen gavs ut två år senare.
Den stridbare Nilsson hade inte kunnat sitta tyst
under en hel kongress då spolingar kritiserade
honom. Han deltog därför sannolikt inte i för-
handlingarna, utan ägnade större delen av tiden i
Stockholm åt att återse gamla vänner, många för
sista gången. Många var kvinnor.

Kvinnor var som vi sett officiellt inte tillåtna
att närvara vid arkeologkongresserna: samtliga
föredragshållare var män och alla kommentarer
och diskussionsinlägg gjordes av män. När vi nu
vet att kvinnor faktiskt ägnade sig åt arkeologi
kan vi dock läsa officiella publikationer med nya
ögon. I den ståtliga kongressrapporten i två voly-
mer finns en deltagarförteckning. De svenska del-
tagarna utgjorde mer än hälften av alla deltagare,
877 stycken. Av dessa är 61 kvinnor. Kvinnor ut-
gör alltså mindre än tio procent, men det är inte
så illa för en misogyn organisation som officiellt
inte släppte in kvinnor alls. Att man i stockholms-
publikationen valt att förteckna de kvinnliga åhö-
rarna kan ha sin grund i det allt liberalare sam-
hällsklimatet och att ledande svenska arkeologer
som Oscar Montelius och Hans Hildebrand var
starkt engagerade för kvinnliga rättigheter. De
många kvinnorna indikerar att arkeologi inte en-
bart var en modenyck i samband med kongres-
sen, utan att många måste ha varit intresserade
länge och att man var ganska van vid att se kvin-
nor i arkeologin. Min gissning är att kvinnor
hade deltagit i arkeologkongresser, som Ida Nils-
son och Adèle Sylvan gjorde i Paris 1867, under
många år, men detta är nog nästan omöjligt att
leda i bevis utan tillgång till personliga dagböcker
eftersom de inte står med i deltagarförteckning-
arna.

Vad var det för kvinnor som deltog? En del
var gifta med manliga kongressdeltagare, och man
kan föreställa sig att Agda Montelius och Elin
Hildebrand hade representationsuppdrag. Någ-
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ra kongressdeltagare tog med sig hela familjen:
kongressens kassör, domare Olivecrona, tog med
hustru och tre döttrar, och överste Raab hustru
och två döttrar. Flera deltagare har emellertid
titeln Mlle, fröken, vilket visar att de var ogifta,
eller Mme, men närvarade av allt att döma utan
make. Det finns enstaka kvinnor också bland de
utländska deltagarna, ofta fruar till tillresta pro-
fessorer. Ett undantag är förstås Johanna Mes-
torf som närvarade av egen kraft som arkeolog.
De utländska kvinnorna är dock få. Generellt sett
vet vi mycket litet om de kvinnor som deltog.
Genom deltagarförteckningen får vi åtminstone
veta deras namn. Var och en av de 61 modiga pion-
järerna förtjänar att lyftas fram, deras relation till
arkeologi och vetenskap belysas och deras in-
satser beskrivas. I arkeologihistorisk forskning
har man betonat att arkeologin professionalise-
rades under 1800-talets andra hälft. Man bör
även studera hur arkeologin populariserades och
socialiserades till den grad att det ansågs pas-
sande för hela familjer och ensamma kvinnor att
närvara vid kongresser.

Slutord
Eva Brag debatterade arkeologi i pressen, Ida Nils-
son var sin fars assistent och ständiga resesällskap,
Adèle Sylvan, Mary Arbuthnot och Augusta Gran-
berg reste Europa runt för att träffa arkeologer
och delta i arkeologkongresser. Mary Arbuthnot
och Johanna Mestorf översatte Nilssons böcker.
I flera stockholmssalonger debatterade man ar-
keologi, och kvinnor som Anna Hierta och Fred-
rika Limnell hade inflytande på lagstiftning och
forskning. Augusta Granberg grävde ut märkliga
fornlämningar och studerade museisamlingar.
Fredrika Limnell diskuterade arkeologins och ve-
tenskapens mening bortom de manliga arkeo-
logernas horisont. De fick alla uppmuntran och
stöd av Sven Nilsson och de hjälpte honom att
forma arkeologin. Frågan om huruvida det fanns
kvinnor som ägnade sig åt arkeologi under 1800-
talets andra hälft får anses vara avgjord med ett
rungande ja.

Man kan invända att Nilssons kvinnor befann
sig i arkeologins utkant och att de inte fick någon
mera varaktig betydelse. Deras plats i arkeologins
historia är därför högst en i marginalen. Ingen av
dem kan mäta sig med Nilsson, Worsaae, Monte-

lius eller Hildebränderna. Arkeologin förblir man-
lig. Eftersom kvinnor blev diskriminerade under
sin livstid spelar det måhända ingen större roll
om de fortsätter att diskrimineras i berättelsen
om hur arkeologin blev till, man fortsätter att för-
tiga dem och vi bevarar myten om arkeologins
tillkomst intakt. Men vad skulle det innebära om
man erkänner deras insatser?

I vetenskapshistorisk och i det här fallet arkeo-
logihistorisk forskning har man värderat vissa
aktiviteter högt, som att få skrifter publicerade
och inneha akademiska positioner. Att så är fal-
let kan man förvissa sig om i valfri handbok om
arkeologins historia. Andra aktiviteter som att
hålla salong där arkeologi diskuteras och översät-
ta nyckeltexter tillmäts inte alls samma värde.
Måste man fokusera på vissa aktiviteter, eller
skulle det gå att berätta arkeologins historia på
andra sätt än de gängse?

Det som med ett traditionellt synsätt borde
spela roll är att man inte kan förstå Nilssons eller
sannolikt hans manliga kollegors syn på arkeologi
och vetenskap med det rådande androcenriska
perspektivet. Ett exempel är att då man, som bruk-
ligt, tagit hänsyn enbart till Nilssons publika-
tioner och idéutbyte med manliga korrespon-
denter har hans ljusmetaforer förståtts som upp-
lysningens ljus som skingrar mörker och okun-
skap eller som 1800-talets liberala ljusa fram-
stegsoptimism. Det är på detta sätt som Nilsson
beskrivs, som en vetenskaplig föregångare och
upplysningsman med rötter i 1700-talets sunda
förnuft och 1800-talets framstegstro. Ett exem-
pel på detta är Berta Stjernquists långa biogra-
fiska artikel (1983). Om man analyserar Nilssons
texter snubblar man emellertid på motsägelser
och passager som inte hör hemma i upplyst ve-
tenskap.Manblir tvungenatt instämmamedEvert
Baudou (2004, s. 131) att »Närmare än så kan man
troligen inte komma Nilssons syn på drivkrafter-
na bakom utvecklingen». Man tvingas att be-
trakta Nilssons arkeologiska skriftställarskap som
ett mysterium, en märklig slutstation för den som
sägs vara den vetenskapliga arkeologins portal-
figur. Praktexemplet är hans fenicierteori som
han arbetade med under närmare 40 år. Hur kun-
de en så upplyst man ägna så mycket tid åt något
så dumt?

Om man tar hänsyn till kvinnliga korrespon-
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denter, som Fredrika Limnell, framträder en annan
Nilsson. Ljusmetaforerna är omskrivningar för
det gudomliga.Nilssonsfenicierteoriblirenroman-
tisk guldåldersberättelse om separation, gudsläng-
tan och återförening med Gud. Underliga passa-
ger i hans texter blir begripliga. Detta passar emel-
lertid dåligt med vad vi menar är vetenskaplig ar-
keologi. Valet står mellan en vetenskaplig, men
felaktig, syn på arkeologins historia och en mys-
tisk vision. Nilssons arkeologi har en existentiell
dimension som vi inte kan förstå om vi inte tar
hänsyn till hans brevväxlingar med kvinnor. Kvin-
norna stod utanför det professionella vetenskaps-
samhället och dess gräl och hade frihet att debat-
tera tingenbortomdetmateriella.Kopplingenmel-
lan Nilssons fenicierteori och det gudomliga lju-
set hjälper oss att förstå varför han drev sin teori
bortom sans och förnuft. Att ge upp hade varit att
förneka Gud och förkasta mystik, civilisation och
kulturens odling som historiens drivkrafter.

Nilssons närmast galanta agerande gentemot
kvinnliga vänner står i skarp kontrast till den hän-
synslöse och demoniske Nilsson som skällde ut
och smädade kollegor och andra män. Det kan
synas märkligt att dessa båda sidor kan förenas i
en och samma person. Sannolikt kan Nilssons ut-
märkta relation till kvinnor hjälpa oss förstå hans
usla förhållande till män. Han uppvisar starkt dys-
funktionella drag. Extrem kreativitet och driftig-
het kombinerades med fåfänga och oförmåga att
ta kritik, och han positionerade sig ständigt gent-
emot män på ett närmast revirhävdande sätt. Nils-
son trivdes tillsammans med unga vackra damer,
han tog unga kvinnor med sig på sina resor och
tyckte om att synas med dem offentligt, och hans
fru Cecilia ansågs vara en stor skönhet. Han kan
ha upplevt att unga vackra kvinnor ökade hans an-
seende bland andra män. Han var fysiskt hård
och vägrade visa svaghet eller ge efter för ålders-
krämpor. Dessa egenskaper pekar på en man utan
egentligt självförtroende och inre säkerhet som
ser andra män som konkurrenter. Nilssons korre-
spondens med kvinnliga vänner ger en djupare för-
ståelse av vetenskapsmannen med de stora idé-
erna.

En fråga är om det fanns kvinnor i arkeologin
ännu tidigare. 1860-talet var kanske en brytpunkt
då liberala strävanden gjorde det möjligt för kvin-
nor att börja ägna sig åt arkeologi. Tankar om ut-

veckling blev allt mera framträdande under 1800-
talet och var centrala hos radikala och liberala sam-
hällsdebattörer (Desmond 1989). Detta kan ha va-
rit av avgörande betydelse för att kvinnor aktiva
i kvinnorörelsen även intresserade sig för arkeo-
logi. Ett utvecklingsperspektiv anger att samhälls-
förhållanden inte är givna utan kan förändras, och
forntiden är en utmärkt arena för att visa detta. Å
andra sidan finns det inget som säger att kvinnor
med andra värderingar och politisk grundsyn skul-
le vara ointresserade av forntiden. Det som gjort
detmöjligtatt spåradekvinnliga arkeologerna från
1860-talet är Nilssons kvarlåtenskap, där margi-
nalerna, så att säga, finns kvar. Jag tror att man
behöver ett lika fantastiskt källmaterial för att
kunna besvara frågan om det fanns ännu tidigare
kvinnliga antikvarier.

Mina resultat antyder kanske också ett annat
förhållande. Arkeologin i Sverige byggdes upp av
knappt tio mer eller mindre professionella arkeo-
loger, främst knutna till Historiska Museet i Stock-
holm och ett fåtal andra institutioner. Runt dessa
fanns amatörer, hembygdsforskare och privatsam-
lare, många aktiva i Svenska Fornminnesförening-
en, ett par dussin män. Arkeologisverige var allt-
så litet. Utifrån litteraturvetenskaplig forskning
vet vi att kvinnor stod för en stor del av läsandet
under 1800-talet. Ett exempel är Ingrid Elams stu-
die (2004) över Sven Nilssons samtida Martina
von Schwerin (1789–1875). Hur det stod till med
vetenskaplig litteratur finns det inga studier av.
En indikation på att kvinnor kan ha varit stor-
konsumenter även av sådan är att då Oscar Mon-
telius på 1880-talet började hålla offentliga före-
läsningar vid Stockholms högskola var 28 av 47
deltagare kvinnor, och Montelius höll föreläs-
ningar även för församlingar enbart bestående av
kvinnor (Baudou 2010, s. 36, 40). Detta måste
utredas ytterligare. Kan det ha funnits fler kvin-
nor än män som var insatta i den arkeologiska
forskningen? Man kan i så fall fundera över i vil-
ken utsträckning arkeologer styrdes av sina läsa-
res förväntningar. Detta kan vara en delförklar-
ing till att Montelius och Hans Hildebrand en-
gagerade sig för utvidgade kvinnliga rättigheter
och beskrev forntiden som liberalt framstegsvän-
lig. Om denna hypotes skulle visa sig vara korrekt
är det uppenbart att vår bild av arkeologins histo-
ria sombeståendeavmanligastrukturerär felaktig.
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Attstuderaarkeologinshistoria leder till reflek-
tion över ens egen tid. Vi är alla numera mer eller
mindre emanciperade och arkeologi lärs ut som
en positivistisk vetenskap där alla, kvinnor som
män, äger tillträde, så länge de accepterar grund-
läggande normer. Den som inte ställer upp på des-
sa är inte arkeolog och vår emanciperade arkeo-
logi kan vara lika exkluderande som 1800-talets
androcentriska. Det vore till exempel förmodlig-
en omöjligt att acceptera den store vägrödjaren
Sven Nilssons visioner om civilisation, kolonisa-
tion och gudomligt ljus i en avhandling om brons-
åldern, vilket bör stämma till viss eftertanke. Det-
ta slutar i en dyster fundering: behövs utanför
skap och diskriminering för att att skapa nya per-
spektiv på forntiden?

Referenser
Otryckta källor
Lunds Universitetsbibliotek (LUB)
Brev till Sven Nilsson från:
Augusta Granberg (Även med brev från Granberg till

Eva Brag)
Fredrika Limnell
Longman's (bokförlag)
John Lubbock
Johanna Mestorf
Adèle Rosencrantz (f. Sylvan)

Brev till Ida Nilsson från:
Sven Nilsson
Adèle Rosencrantz (f. Sylvan)

Brev till Elof Tegnér från:
Sven Nilsson

Brev till Lauritz Weibull från:
Adèle Rosencrantz (f. Sylvan)

Andra handlingar
Sven Nilssons dagböcker vol. C29, C31, C33
Ida Nilssons självbiografi N2

Litteratur
Ahl-Waris, E., 2010. Historiebruk kring Nådendal och den

kommemorativa anatomin av klostrets minnesplats. So -
cie tas Sanctæ Birgittæ. Vadstena. 

Arwill-Nordbladh, E., 2005a. Genusforskning inom arkeo-
login. Stockholm.

– 2005b. Tankar om en professionalisering – Hanna
Rydhs arkeologiskt formativa tid. Goldhahn, J. (red.).
Från Worm till Welinder. Åtta essäer om arkeo logins dis-
ciplinhistoriska praxis. Gotarc C60. Göteborg.

Baudou, E., 2004. Den nordiska arkeologin – historia och
tolkningar. KVHAA. Stockholm.

– 2010. Arkeologins socialisering och de första före läs-
ningarna vid Stockholms högskola. Fornvännen 105.

Bergroth, E., 1905. In memoriam Augusta Granberg.
Nutid, julnummer 1905. Helsingfors.

Cohen, G.M. & Joukowsky, M.S. (red.), 2004. Breaking
ground: pioneering women archaeologists. Ann Arbor.

Desmond, A., 1989. The Politics of Evolution Morphology,
Medicine, and Reform in Radical London. Chicago.

Díaz-Andreu, M., & Stig Sørensen, M.L. (red.), 1998.
Excavating women: a history of women in European
archaeology. London.

Elam, I., 2004. Min obetydliga beundran. Martina von
Schwerin och den moderna läsarens födelse. Stockholm.

Franks, A-W., 1876. Sur la Composition des Instru-
ments en Métal trouvés dans l’Ile de Chypre et sur
d’autres d’Instruments en Cuivre. Congrès Interna-
tional d’anthropologie et d’archéologie prehistorique,
compte rendue de la 7e session, Stockholm, 1874. Stock-
holm.

Granberg, A., 1910. Självbiografiska anteckningar. Nu -
tid, juni 1910, 6 häftet. Helsingfors.

Hildebrand, B., 1937. C.J. Thomsen och hans lärda
förbindelser i Sverige 1816–1837. Bidrag till den Nor -
diska forn- och hävdaforskningens historia I. Tiden till
1826. Del 44:1–2. KVHAA:s handlingar. Stock-
holm.

Hildebrand, H., 1869. Recension av Sven Nilsson: Bi-
drag till Bronskulturens historia i Skandinavien. Svensk
Literatur-tidskrift 1869:3. Stockholm.

Johnsen Welinder, B. & Welinder, S., 2002. Johanna
Mestorf. The link between Swedish and continen-
tal archaeology in the Golden Age. Koch, J.K. &
Mertens, E-M (red.). Eine Dame zwischen 500 Her-
ren. Johanna Mestorf – Werk und Wirkung. Münster.

Koch, J.K. & Mertens, E-M. (red), 2002. Eine Dame
zwischen 500 Herren. Johanna Mestorf – Werk und
Wirkung. Münster.

Nicklasson, P., 2011. Att aldrig vandra vill. Johan Haquin
Wallman: Sveriges förste arkeolog. Acta Archaeologi-
ca Lundensia, Series in Quarto 31. Lund.

– 2014. Kvinnliga pionjärer i eller utanför arkeolo-
gin: Eva Brag och Ida Nilsson. Fornvännen 109.

Nilsson, S., 1862–65. Skandinaviska nordens ur-invå na -
re: ett försök i komparativa ethnografien och ett bidrag
till menniskoslägtets utvecklingshistoria. Bronsåldern.
And ra upplagan. Stockholm.

– 1863–66. Die Ureinwohner des scandinavischen Nor-
dens: das Bronzealter. Ein Versuch in der comparativen
Ethnographie und ein Beitrag zur Entwicklungsge schich te
des Menschengeschlechtes: aus dem Schwedischen über-
setzt. Hamburg.

– 1868. Das Steinalter oder die Ureinwohner des Scandi-
navischen Nordens: ein Versuch in der comparativen
Ethnographie und ein Beitrag zur Entwicklungsge schich -
te des Menschengeschlechtes. Hamburg.

212 Påvel Nicklasson

Fornvännen 109 (2014)

Art. Nicklasson 197-214:Layout 1  14-09-26  13.21  Sida 212



– 1866. Skandinaviska nordens ur-invånare: ett försök i
komparativa ethnografien och ett bidrag till mennisko-
s lägtets utvecklingshistoria. Andra upplagan. Stock-
holm. 

– 1870. Om bronskulturen i Skandinavien. Ett gen-
mäle till dr Hans Hildebrand. Framtiden. Tidskrift
för fosterländsk odling 3:5. Stockholm.

– 1875. Spår efter Feniciska kolonier i Skandinavien.

Aftryck ur svenska fornminnesföreningens tidsskrift, 3:dje
bandet. Stockholm.

Stjernquist, B., 1983. Sven Nilsson som banbrytare i
svensk arkeologi. Regnell, G. (red.). Sven Nilsson.
En lärd i 1800-talets Lund. Kungl. Fysiografiska Säll-
skapet. Lund.

Worsaae, J.J.A., 1938. Af en oldgrandskers breve 1848– 1885.
Red. V. Hermansen. Köpenhamn.

213Sven Nilssons kvinnliga korrespondenter

Fornvännen 109 (2014)

Summary

The history of archaeology has broadly been told
in two ways. Either it is the story of great ideas
manifested in great men: Thomsen and the Three
Age System, Nilsson and comparative archaeolo-
gy, Montelius and typology and so on. Alterna-
tively, archaeology has been seen as part of struc-
tures outside of the discipline, such as the victory
and legitimation of the bourgeoisie or scientific
paradigm shifts. Both perspectives deny the pres-
ence of women. Women could not study at uni-
versities or publish and thus could not have great
ideas. Since middle-to-upper-class women could
not take part in society outside home, they were
not part of any structures.

Feminist approaches have by and large accep t -
ed these views and promoted the first generation
of female academic archaeologists or the first wo men
employed as archaeologists, such as Hanna Rydh
(1891–1964), Sweden’s first female PhD in archaeo -
logy, or Johanna Mestorf (1829–1909), the first
female professor of archaeology. They were accept -
ed in male structures and, in a sense, became men.

There were in fact women in Scandinavian
archaeology as early as the 1860s and 70s. The
problem is that we cannot find them in the usual
source material for the history of archaeology.
Women are mentioned in the margins of letters,
diaries and notebooks, and to find them we must
use superb sources with preserved margins. One
such source is the enormous literary estate of pro-
fessor Sven Nilsson (1787–1883). His female cor-
respondents could not take part in the “normal” 
archaeological debate as described in books on the
history of archaeology. They had no academic edu-
  cation, they could not publish and they lack ed 

funding and independence to pursue their inter-
est to the full. We must therefore allow another
perspective to be able to see them.

I focus on some of the women in Nilsson’s
letters and notebooks. Young Adèle Sylvan (1845–
1923) accompanied him and his daughter-secre-
tary Ida to the archaeological congress and world
exhibition of 1867 in Paris. Nilsson needed all
support he could get, as his theory of a Phoenician
colonisation of Northern Europe during the Bronze
Age was under heavy attack at the congress. Adéle
married soon afterwards and it be came impossible
for her to travel. She and dear uncle Nilsson would
always have Paris, however, and she wrote several
letters to him and Ida.

Women were forbidden to partake (officially)
in archaeological congresses and Ida and Adéle
are not on the roster of official participants. At
the congress in Stockholm in 1874, however, 61
female participants were listed. Perhaps women's
liberation had proceeded farther in Sweden than
in France. Several Swedish archaeologists, includ-
ing Oscar Montelius and Hans Hildebrand, were
deeply committed to women's rights.

Miss Mary Arbuthnot accompanied John Lub-
 bock to Sweden in 1863, and they met Nilsson in
Stockholm. She must have been interested in ar-
chaeology and fluent in Swedish as she immedi-
ately began to translate the second part of Nils-
son’s Primitive inhabitants of the north, the part
in which he discusses the Bronze Age, into Eng-
lish. Her translation was submitted to Longman’s
publishing house in London, which turned it down.
Lubbock did not dare tell Nilsson the truth, but
blamed a weak translation. The publisher was more
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frank: he wrote Nilsson that nobody in the UK
believed in Nilsson’s theory about the Phoeni-
cians. There was most likely nothing wrong with
miss Arbuthnot’s translation.

In Stockholm archaeology was discussed by
several women in literary salons. Nilsson enlist-
ed several women, including Anna Hierta and
Fredrika Limnell, to help influence the Custodi-
an of Ancient Monuments Bror Emil Hildebrand
and his son Hans on issues of research and legis-
lation regarding ancient monuments and small
finds. Nilsson also acknowledged receiving impor-
tant ideas from discussions with women. 

Augusta Granberg (1827–1905) lived in Fin-
land and visited Nilsson in Lund in 1871 on a Grand
Tour to archaeological excavations and museums
around northern Europe. She excavated archaeo-
logical sites in Finland and sent Nilsson detailed
reports with maps and drawings. She also studied
finds in museums in Finland on his behalf. Gran-
berg must have been one of the very first female
field archaeologists.

The philanthropist Fredrika Limnell (1816–
92), a key figure in the Swedish women’s libera-
tion movement, was perhaps Nilsson’s most impor -
tant correspondent during his last active years in
the 1870s. They discussed archaeology and science

on a deep religious and moral level where it was
impossible for male archaeologists to tread togeth-
er. The letters reveal Nilsson as somewhat of a
mystic: seen in this light his writings contain
metaphors for Divine light, a Golden Age and the
return to God. This is most visible in his writings
on the Phoenicians and the Bronze Age.

As we have seen, several of the women around
Nilsson were active in women's liberation. They
may have been attracted to archaeology by the
liberal concepts of progress and development
which permeated the discipline. These ideas held
that societal conditions are not given, but subject
to change. An interesting question is whether there
are even earlier female pioneers in archaeology.
To answer this one would need another source of
information on a par with Nilsson’s estate but
earlier in date.

We should accommodate for these brave
women in the history of archaeology. They pur-
sued their interest during a time of systematic
discrimination. My examples show that women
did take part in archaeological research, excava-
tions and discussions during the 19th century.
Their letters to Nilsson give important perspec-
tives on how the discipline was formed, on Nils-
son’s research and on his enigmatic personality.
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