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Abstract: This paper focuses on Swedish practices regarding the collecting and exhibiting of Egyptian 

cultural items at the Victoria Museum in Uppsala during the period between 1882 and 1904. It works 

to establish who the individuals responsible for this collection were, what their social standing were 

and how they were connected to each other and other foreign collecting practitioners using the actor-

network-theory and comparative studies.
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1. Inledning 

1.1 Introduktion till ämnet och Victoriamuseet 

Idag är det egyptiska kulturarvet väl representerat och etablerat runt om i världen. Att detta 

intresse, framför allt i Sverige, egentligen endast kan härledas ett par hundra år tillbaka blir 

därför förvånande för alla som idag är vana vid detta arvs närvaro i den kulturella tillvaron. 

Idag finns ämnet egyptologi representerat på svenska universitet och det finns museisamlingar 

att beskåda för allmänheten. Dock saknas någon vidare studie på hur det egentligen gick till 

när kulturarvet och ämnet kom till Sverige samt vilka personerna bakom var och stod för. Hur 

mycket påverkades de av internationella samlingsideal? Hur gick det egentligen till när 

Egypten kom till Sverige? 

Victoriamuseets egyptensamling kan härledas ända tillbaka till 1600-talet då de första egyptiska 

fornsakerna kom till Uppsala universitet. Ända fram till 1880-talet visades eller nämndes denna, 

då ganska modesta, samling sällan. Detta förändrades då Karl Piehl mellan 1882-88 donerade 

närmare 1300 egyptiska fornsaker till universitetssamlingen. 1888 doneras ett hundratal 

grekiska oljelampor av den egyptiska staten genom exportagenten Axel Lanner vilket gjorde 

att samlingen växte ytterligare. 1889 togs beslutet att frigöra denna samling från de resterande 

och Piehl blev då prefekt för det utflyttade museet. Under åren som följer görs små inköp av 

föremål och samlingar från bland annat den då avlidne Bertil Lilliehöök vars arvingar velat 

sälja dennes samling av antikviteter (C.J. Lundström 1892:65). 

Mellan 1892-95 donerar den dåvarande kronprinsessan Victoria av Baden ett antal föremål som 

hon förvärvat i Egypten under sina, ihop med maken Gustaf, resor. Mest noterbart av dessa är 

en träkista som tillhört prästinnan Tau-her. I denna kista fanns även en mumie som först troddes 

vara prästinnan, men i själva verket var en man drygt 500 år för ung. Detta tros ha berott på att 

exportörerna vid denna tid, runt 1800-talets slut, valde den bäst bevarade mumien snarare än 

den korrekta (Svenska dagbladet nr. 2006-06-11). Victorias svärfader, Oscar II, donerar under 

1895 ett antal ushabtifigurer (figuriner som placeras i kistan vid gravläggning och hjälper den 

döde in i efterlivet) samt två stycken av de totalt fem kistor som ingick i en statsgåva från 

Egypten. Karl Piehl anordnar från 1892 och framåt föreläsningar på museet där han själv samt 

andra kända professorer talar. Dessa väcker ett intresse hos bland andra kronprins Gustaf, Oscar 

Montelius som var en vital person bakom Historiska museet och talare vid Piehls första serie 

föreläsningar, Greve von Hallwyl, Svenska akademins ständige sekreterare Wirsén samt ett 

antal riksdagsledamöter som undertecknar en tidningsinsändare för att förhöja allmänhetens 
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intresse för samlingen (Museum Gustavianum Samlingar för tidningsutklipp:1,17). Piehl får 

möjligheten att sätta upp en serie med föreläsningar i Stockholm, likt de han bedrivit hemma i 

Uppsala, till förmån för museet vilken sker under våren och hösten 1894. 1904 avlider Karl 

Piehl vilket försätter museisamlingen i dvala under ett antal år då dennes bibliotek förvärvas 

och i sin tur leder till utrymmesbrist. Biblioteket separerades därför från den resterande 

samlingen fram till 1920 då den flyttades in i dess nuvarande lokaler i Gustavianum vid Uppsala 

universitet. Pehr Lugn blev vid denna tidpunkt samlingens nya intendent efter dryga 15 år utav 

den ledarlösa dvalan. Lugn agerade som intendent fram till 1928 varpå en ny mer inaktiv period 

tog vid, med undantag för inköpet av ungraren Zoltan Beöthys privata samling 1936 som 

orkestreras av amanuensanställde Ernst Andersson Akmar samt professorn Ede Mahler. 

Perioden sträckte sig till 1942 då professor Torgny Säve-Söderbergh blev samlingsassistent. 

Denne Säve-Söderbergh kom att revolutionera museisamlingen då han satte igång ett 

övergripande dokumentationsprojekt där alla föremål inventerades, katalogiserades och 

fotograferades. Intressant att tillägga är Säve-Söderberghs inblandning i den massiva 

arkeologiska räddningsexpeditionen i sudanska Nubien på 1960-talet. Utöver detta 

dokumentationsprojekt förändrades utställningen även för att bli mer pedagogisk för besökarna. 

Under 1960-talet renoveras Gustavianumbyggnaden och konservatorn Maud Bennel får i 

uppdrag att restaurera samlingens mest tidsåverkade föremål. 1970 öppnar sedan museet igen 

och har sedan dess, med undantag för en ombyggnation av huset 1996, haft öppet i Gustavianum 

(Starck 1974:11-14; www.gustavianum.uu.se). 

Bakgrundsforskning kring denna museisamling lyser med sin frånvaro utöver informationen 

som går att finna genom Sylvia Starcks text från 1974 samt det skrivna på museets hemsida. 

Intresset väcks därför för att fylla de luckor som finns gällande perioden då denna samling 

skapades och varför. Vilka människor var det egentligen som vurmade för att skapa en 

museisamling med egyptiska fornsaker i Uppsala, Sverige, drygt 3800 kilometer från Egypten? 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att fördjupa förståelsen för vilka personer som var delaktiga i 

skapandet av Victoriamuseets egyptensamling, deras relationer till varandra och andra 

samlingspraktiserande internationellt samt deras maktpositioner i samhället. 

1.3 Metod och teori 

Denna uppsats bygger på litteratur och teorier kring samlingspraktiker nationellt och 

internationellt (Stephanie Moser 2006; Susan Pearce 1995; Fredrik Svanberg 2009), en specifik 

http://www.gustavianum.uu.se/
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artikel av Margarita Díaz-Andreus från 2014 på ämnet nätverksteori inom arkeologin och rent 

historiska och biografiska textkällor (Svenskt biografiskt lexikon; Nordisk familjebok). 

Nätverksteorin går ut på att studera och analysera personers och insitutioners koppling till och 

påverkan av varandra under tid, i det här fallet främst internationellt då förståelsen för 

Victoriamuseets samlingspraktiker och idealbilder för samlingen påverkats av andra 

kulturarvsnationer i Europa under 1800-talet. För att kunna fullfölja denna analys krävs först 

en studie av personerna bakom museisamlingen och deras nationella och internationella 

kopplingar. En svaghet med nätverksteorin är att det sällan går att bevisa alla kontakter de 

inblandade haft samt vad dessa personer de facto samtalat om. Denna svaghet skapar ett behov 

av komplettering för att underbygga argumentationen. För att förstärka ramverket och få en 

djupare förståelse av nätverkandets utbyte tillkommer en komparativ analys av nationella och 

internationella kulturarvsinstitutioners samlingspraktiker i relation till Victoriamuseet. Detta 

blir med andra ord den kompletterande analys som krävs för att förstärka argumentationen i 

uppsatsen. 

För att kunna besvara mina frågeställningar behöver underbyggda teorier från litteraturen 

appliceras på materialet och på så sätt fylla det nuvarande tomrummet inom detta specifika 

forskningsområde. De teoretiska inriktningar som valts är således nätverksteorin och den 

kompletterande komparativa analysen på nationella och internationella samlingspraktiker.  

1.4 Frågeställningar 

Av det tidigare beskrivna forskningsläget samt de teoretiska och metodiska 

tillvägagångssätten som valts har följande frågeställningar uppkommit. 

- Vilken maktposition i samhället hade dessa personer och vilka var de? 

- Varför och hur började samlandet av egyptiska fornsaker? 

- Vad hade dessa personer för relation samt koppling till varandra och utomstående 

aktörer? 

1.5 Material och källkritik 

Materialet som använts är till störst del litteratur så som böcker och artiklar genom sökningar. 

Utöver detta har både Gustavianums arkiv och museisamlingen besökts där texter, 

donationsbrev, fotografier, tidningsartiklar, inköpshandlingar och samlingsbeskrivningar 

insamlats. 
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Ett problem som uppkommit och bör beaktas i relation till uppsatsens resultat och slutsats är 

avsaknaden av källmaterial. Då just detta ämne ej tidigare beforskats har luckor blivit väldigt 

tydliga i tidslinjen som behövs för att i så stor utsträckning som möjligt kunna förstå dessa 

personers kopplingar till varandra och det egyptiska materialet. Dessa luckor har fyllts av 

kvalificerade och troliga antaganden med hjälp av den komparativa analysen. Just denna 

komparativa analys har varit ett bra komplement för att förstärka fundamentet i 

argumentationen då det svenska intresset för egyptiska fornsaker endast kan förstås i 

förhållande till de andra europeiska ländernas intressen. Där nätverksteorin lämnar luckor 

fungerar den komparativa analysen för att fylla dessa genom att belysa det större, internationella 

nätverket inom kulturarvsinsamling. 

2. Personerna bakom Victoriamuseets egyptiska samling 

2.1 Persongalleri 

Karl Fredrik Piehl  

Karl Piehl, född 30 mars 1853 och död 9 augusti 1904, är den egentliga 

skaparen av Victoriamuseet och ses även som grundaren av den svenska 

egyptologin. Under sina tidigare år började han intressera sig för det 

egyptiska kulturarvet och blev således självlärd då ämnet varken fanns 

representerat i skolsystemet eller hos särdeles många privatpersoner. 

Piehl hade dock kontakt med den norske egyptologen Jens Daniel 

Carolus Lieblin som även fungerade som examinator. Han fick sin 

filosofie kandidatexamen i egyptologi 1876 och filosofie 

doktorsexamen i samma ämne kom fem år senare 1881, båda dessa från 

Uppsala universitet där han var aktiv. Utöver dessa titlar blev han även 

senare promoterad till docent i det egyptiska språket, vilket hjälpte 

honom rikligt i sitt pågående vetenskapliga arbete med att tyda och beforska egyptiska 

lämningar (Säve-Söderbergh 1995-97:306). 

De följande åren mellan 1882-88 spenderade han till stor del på resande fot i Egypten där han 

med hjälp av statliga medel och donationer kunde deltaga i vetenskapliga undersökningar och 

utgrävningar. Resorna blev totalt tre stycken samt två år långa sammanlagt och dessa bör ses 

som ypperliga tillfällen att hitta nya personer och allierade att skapa nätverk med för framtida 

arbeten. Efter att dessa resor avslutats återkom Piehl till Uppsala och blev 1889 prefekt för 

universitets egyptiska museum. Denna museisamling döptes 1895 efter den dåvarande 

Fig. 1. Karl Piehl. 

Foto: Museum 

Gustavianum. 
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kronprinsessan Victoria (Starck 1974:12). Piehl själv var ytterst delaktig i förverkligandet av 

denna samling och var verksam som allmänbildare med många föreläsningar under bältet 

(Säve-Söderbergh 1995-97:306). 

Sin position som viktig figur inom det svenska vetenskapsfältet blir ytterligare markerad då 

han valdes att representera Sverige som nationsombud under tre orientalistkongresser (1892, 

1895 och 1897). Även dessa bör ha varit väldigt givande för att utöka sitt internationella 

nätverk. Denna internationella slagkraft befästs 1908, fyra år efter hans död 1904, då den 

egyptiska staten väljer att ställa ut Carl Eldhs byst av Piehl på det egyptiska museet i 

huvudstaden Kairo ([Okänd författare], Nordisk familjebok, 1915:829). Totalt producerade 

Karl Piehl mer än 250 vetenskapliga artiklar på det egyptologiska temat vilket gjorde honom 

till den egentliga skaparen av den svenska egyptologin. 

Kronprinsessan och Drottning Victoria av Baden  

Victoria av Baden föddes den 7 augusti 1862 på slottet i tyska 

Karlsruhe som dotter till storhertigparet Fredrik I av Baden och Louise 

av Preussen. Förutom föräldrarna innehöll familjen två bröder, en 

yngre vid namn Ludvig samt storebrodern Fredrik som senare tog över 

faderns titel vid dennes död 1907. Att Victoria tillhörde en 

högståndsfamilj blir tydligt då hon redan som åttaåring talade tre språk 

(tyska, franska och engelska) flytande. För överklassens ideal var det 

under denna tid viktigt att bilda sig kulturellt i så stor utsträckning som 

möjligt för att förstå sitt arv och befästa sin position som högt stående 

inom samhället (Blom & Nilsson 2005: 32-33). Som ensam flicka i 

familjen präglades Victorias uppväxt av samma mantra som bröderna 

intalades, nämligen att traditionen och plikten var livsviktig och skulle följas till varje pris. 

Syskonskaran härdades bland annat genom att få sova i kalla rum och på hårda sängar för att 

stärka deras karaktär. Just Victoria påverkades troligtvis fysiskt av dessa aktiviteter då hon 

senare i livet fick kroniska besvär med lungorna som kom att påverka hennes liv som Sveriges 

drottning på ett negativt sätt då hon av läkare råddes att vistas utomlands i varmare klimat under 

årets kallare månader (Fjellman 1980:13-16).  

Sin blivande make, kronprinsen Gustaf, träffade hon 1878 då han var ute på sin Grand tour i 

Europa. Denna typ av resa var speciellt ämnad för yngre personer som tillhörde de högre 

klasserna i samhället och kallades även för bildningsresor. Gustaf avslutade sin resa i Karlsruhe 

Fig. 2. Victoria av Baden.                         

Foto: Museum 

Gustavianum. 
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där de två möttes för första gången men det skulle ta ytterligare tre år innan förhållandet på 

allvar tog vid då de kungjorde sin förlovning 12 mars 1881. Bröllopet gick av stapeln ett drygt 

halvår senare, 20 september, i Karlsruhe varpå kronprinsparet färdades till Stockholm där tre 

dagars firande väntade. 

Till en början var relationen dem emellan god men Victoria tycks ganska snabbt ogilla 

situationen med att bo på slottet som hon i brev till sin familj kallar för ”ett fängelse”. De 

flyttade istället till slottet Tullgarn i Södermanland där båda trivdes bättre och 1882 föddes 

parets första son, Gustav Adolf. De skulle få två till söner, Wilhelm som Victoria såg som sin 

favorit i skaran född 1884 och Erik född 1888. Den senare föddes med epilepsi vilket ihop med 

förlossningsskador ledde Victoria in i en depressiv period (Fjellman 1980:59-79). Hennes 

luftvägar hade dessutom problem med det kalla och fuktiga klimatet i landet och gjorde att hon 

ombads att vistas på sydligare breddgrader under vinterhalvåret. På denna begäran bokade paret 

in en resa, anordnad av Thomas Cook & son, till Egypten där de 

uppehöll sig mellan 1890-91. 

Egyptens klimat passade den dåvarande kronprinsessan mycket 

bättre och hon fick möjlighet att utöva sitt stora 

fotograferingsintresse vilket lättade hennes tidigare tyngda sinne. 

Äktenskapet börjar istället brista i fogarna under denna resa då brev 

skrivna av Gustaf till sin mor Sophia skvallrar om att någonting 

tycks ha hänt mellan Victoria och hennes, under resan, 

fotografmedhjälpare Gustaf von Blixen-Finecke. Intressant att 

notera är att ett specifikt brev avslutas med orden ”…så tacksam att 

Lilliehöök kommer!” vilket pekar på att det fanns kontakt mellan 

paret och Bertil Lilliehöök som behandlas senare i denna del av 

uppsatsen (Fjellman 1980: 94).  

Under resans senare del mötte paret upp med brittisk militär i de södra delarna av Egypten där 

de tillsammans med egyptisk militär verkade för att hålla gränserna fasta (Alm & Johansson 

2012:123). Denna koppling mellan kronprinsparet och den brittiska militären är viktig med 

tanke på den senares inblandning i koloniseringen av Egypten och kampen om dess kulturarv 

som beskrivs närmare i nästa del av uppsatsen (3.2.2). 

Egyptenresan resulterar i en resedagbok vid namn ”Vom Nil” som Victoria publicerar 1892 och 

innehåller många av hennes fotografier under resan (Jarlert 2012:143). Förutom fotograferandet 

Fig. 3. Tau-Hers kista. 

Victoriamuseet.  

Foto: Pär Johansson 
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införskaffar det antikvitetsintresserade paret ett antal egyptiska fornsaker som kronprinsessan 

ämnar att donera till museum, mest nämnvärd är Tau-Hers kista som fortfarande finns att 

beskåda på museet i Uppsala (fig. 3).  Karl Piehl blir mottagaren för dessa donationer som han 

ihop med sina egna samlingar använder vid 

Uppsala  universitets  samling för egyptiska 

fornsaker  som 1895 får    namnet   Victoriamuseet    

efter    kronprinsessan   (Alm & Johansson 

2012:170-71).  Victoria  kommer  senare  att göra 

om denna resa vintern 1892, dock utan maken 

Gustaf. På denna resa följer istället hennes läkare 

Axel Munthe med. Deras relation till varandra blir 

senare föremål för spekulationer om otrohet. 1906 

flyttar paret in i Solliden på Öland som byggts som 

sommarresidens och skulle på grund av klimatet 

fungera bättre för Victorias hälsa. Året därpå 

avlider Oscar II vilket gör Victoria och Gustaf till drottning respektive kung och tar makten 

över den svenska tronen. Deras förhållande blev dock aldrig som det varit i början då deras 

känslor för varandra tycks ha svalnat redan under tidiga år vilket förklarar Victorias påstådda 

utomäktenskapliga relationer. Samma år som Victoria avlider, 4 april i sitt sommarhus i Rom 

där hon under lång tid vistas på livets höst, 1930 skriver Gustaf sitt donationsbrev till 

Victoriamuseet som syns på omslaget till denna uppsats. Det korta och koncisa meddelandet 

uppfattar jag som att hans intresse för egyptiska fornsaker svalnat, troligen på grund av 

relationen till sin fru, och gör det väldigt svårt att säkerställa exakt vilka föremål han donerade. 

Troligen kom brevet ihop med en katalog men då denna saknas är det svårt att avgöra exakt vad 

som donerades.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Kronprinsessan Victoria av Baden 

fotograferar pyramid. Foto: Omslagsbild till 

Alm & Johansson 2012 
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Axel Mauritz Lanner 

Axel, född 31 maj 1839 och död 27 oktober 1903, var i grunden 

grosshandlare i en släkt som bakåt i tiden innefattat borgmästare och 

lantmätare ([Okänd författare], Svenskt biografiskt lexikon, 1977-

79:260). Han gick på Göteborgs handelsinstitut för att senare arbeta för 

Stora Kopparbergs Bergslags aktiebolag som under 1800-talet sysslade 

med både gruvproduktion och pappersindustri. Enligt tidningen Dalpilen 

ledde dessa meriter senare till en placering i Alexandria för att främja 

den svenska exporten av produkter till Egypten (Dalpilen, nr 1902-10-

28:3). Till en början sysslade Axel mest med exporthandel av trävaror i 

samarbete med ett annat företag men startade senare, 1896, istället en 

egen affär. Dalpilens notis om Lanner är med fokus på hans då nya utnämnande som 

exportföreningens direktör 1902, nästan exakt ett år innan han gick ur tiden vilket gör det troligt 

att han i denna roll ej hann med att bidraga någonting särskilt till Victoriamuseet. Faktum är att 

han snarare tidigare måste varit mer inblandad i detta nätverk då det finns uppgifter på att han 

år 1888 donerat ett hundratal grekiska oljelampor samt ytterligare ett hundratal egyptiska 

artefakter som genom honom skänkts till museet av den egyptiska staten (Starck 1974:12). Med 

andra ord måste Axel Lanner varit en tongivande figur i nätverket som hjälpte Karl Piehl att 

bygga upp Victoriamuseets egyptiska samling. 

Oscar II (Oscar Fredrik) 

Oscar II föddes 21 januari 1829 till föräldrarna Josefina av Leuchtenberg 

och Oscar I. Vid hans död 8 december 1907 var han förmodligen ganska 

besviken på utveckligen som skedde under hans tid som Sveriges kung. 

Till att börja med var den allmänna opinionen i landet vid hans kröning 

emot Oscar då han var väldigt olik sina syskon, varav hans äldsta broder, 

Karl XV, regerat före honom. Förutom Karl hade Oscar en annan äldre 

bror, Gustaf (avliden endast 25 år gammal år 1852), som hade 

tronarvsrätt före honom samt två till yngre syskon, Eugénie och August. 

Då Karls barn antingen avlidit eller saknade arvsrätt så föll lotten på Oscar 

att ta över tronen då Karl dog år 1872. Denna händelseutveckling var inte 

väntad av allmänheten vilket troligen förstärkte misstroendet emot honom. Förutom denna 

Fig. 5. Axel Lanner.  

Foto: Wermlandsbilder.se. 

Fig. 6. Oscar II. 

Foto: Riksarkivet. 
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förtroendebrist från samhället så kantades 1800-talet av svåra perioder då industrialiseringen 

tog Europa med storm och förändrade länder, monarkier och samhällen i grunden (Nevéus 

1992-94:377). Sverige hade sedan 1814-15 ingått i en union med Norge som resultat i 

fredsförhandlingen med Danmark där svenskarna tagit anspråk på Norge som substitut för den 

tidigare förlusten av Finland till Ryssland. Danmark var under denna tid ofta allierade med 

Ryssland emot Sverige och Norge valde i sin tur Danmarks kung som regent i landet. Unionen 

innebar att Sverige hade kontroll över Norges utrikesärenden vilket i och med 

industrialiseringen ledde till att norrmännens affärsintressen, speciellt inom sjöfart där de under 

seklet vida utvecklats, ej bemöttes tillfredsställande. Det hela slutade i att unionen rasade 1905 

vilket försvagade den svenska monarkins utbredning. Detta ger en ganska tydlig förklaring till 

Oscars uppgivenhet i livets slutskede. 

Som person var Oscar intresserad av litteratur och poesi, något som väcktes genom möten med 

studenter från Uppsala universitet, där han själv studerade på 1840- och 50-talen. Han var också 

stationerad som sjöofficer under slutet av 1840-talet där han var på båtar i så väl Östersjön som 

Medelhavet. Mellan 1846-47 var han kommenderad på fregatten Eugenie som förutom att fara 

till Medelhavet även färdades på Nilen. På denna båt fanns även Bertil Lilliehöök (beskrivs 

nedan) som hade ett kulturellt intresse och samlade på föremål från platserna han besökt 

(Broomé 1980-81:113). Jag ser det som ytterst troligt att Oscar delade detta intresse då han år 

1895 skänkte två stycken träsarkofager samt ett flertal ushabtifigurer (figuriner i trä som av 

präster får order om handlingar som ska göras i andevärlden) till Victoriamuseet (Starck 

1974:12). 

Carl Bertil Lilliehöök  

Lilliehöök, född 7 november 1809 och död 3 mars 1890, var en svensk 

sjömilitär som är mest känd för att ha deltagit i polarexpeditionen på 

skeppet La Recherche mellan 1838-40. Förutom att vara sjömilitär hade 

han studerat matematik, fysik och astronomi vilket var anledningen till 

varför han följde med på denna expedition som leddes av den franske 

läkaren Paul Gaimard (Broomé 1980-81:113). Lilliehööks uppdrag var 

att föra meterologiska, astronomiska och magnetiska observationer 

under resan samt under den följande vintern där han tillsammans med 

fyra andra ur besättningen stannade kvar i norra Norge.  

Bertils militära bana startade på riktigt år 1828 då han blev 

sekundärlöjtnant i flottan och tjänstgjorde i Nordamerika under fem år. 

Fig. 7.  

Bertil Lilliehöök. 

Foto:Riksarkivet. 
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Mellan 1835-38 gick han på artilleriläroverket i Marieberg där han även studerade de tidigare 

nämnda vetenskapliga ämnena som banade vägen för polarexpeditionen. På 1840-talet började 

Lilliehöök istället få större uppdrag inom flottan och åkte ut på flertalet sjöexpeditioner. Utav 

dessa är medelhavsexpeditionen mellan 1846-47 av särskilt intresse att poängtera då han under 

denna resa stötte på nationens blivande kung Oscar Fredrik på fregatten Eugenie som färdades 

på Medelhavet och Nilen (Broomé 1980-81:113). 

Lilliehöök hade som intresse att samla föremål från platserna han besökt i sitt arbete som 

sjömilitär vilket resulterade i en samling på okänd storlek. Det som dock är känt är att denna 

samling efter hans död 1890 såldes till Victoriamuseet någon gång under de följande två åren. 

Karl Piehl skriver i Uppsala universitets årsskrift från 1892 att samlingen erbjudits av 

arvingarna som velat sälja samlingen fullständig då den innehållit artefakter från flera olika 

länder i medelhavsområdet (C.J. Lundström 1892:65). Då summan endast varit 200 kronor 

(drygt 12 500 kronor i dagens penningvärde enligt Kungliga myntkabinettet) så inköptes denna 

då museet hade för avsikt att antingen sälja eller byta resterande artefakter som ej var av 

egyptisk härkomst (C.J. Lundström 1892:65-66) 

Henry William Tottie  

Henry, född 28 oktober 1856 och död 11 juni 1913, är mest känd som den 

siste biskopen i Kalmar stift mellan 1900-13 och fick sin teologie 

kandidatexamen i Uppsala 1883. 1885 blev han docent i kyrkohistoria vid 

Uppsala universitet där han även höll föreläsningar på Victoriamuseet 

som vid denna tid kallades egyptiska museet ([Okänd författare], Hvar 8 

dag, 1913:594). Tottie kan inte ses som en kontributör på fler sätt än att 

han höll dessa föreläsningar i Karl Piehls regi. Dessa handlade inte ens 

om egyptiskt material enligt de tidningsartiklar som Gustavianums arkiv 

tillhandahåller utan istället ”en lifsbild från den karolinska tiden” (Musem 

Gustavianum Samlingar, tidningsutklipp:17). Det intressanta är att 

samma arkiv innehar ett donationsbrev gällande ett träskrin innehållande 

4 stycken egyptiska miniatyrfiguringer (3 ushabtifigurer och 1 föreställande Osiris) från en 

person vid namn Thomas Tottie (Musem Gustavianum Samlingar. Dok:VM3363-65). Efter lite 

grävande visade det sig att Thomas är barnbarn till Henrys bror, Charles Daniel Tottie 

(gw.geneanet.org, www.myheritage.se, Harnesk 1945:888).  

Fig. 8.  

Henry William Tottie. 

Foto: Digitaltmuseum.se. 

https://www.myheritage.se/names/charles_tottie
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Enligt donationsbrevet är det oklart hur dessa figuriner kom i familjens ägo men troligtvis är 

de hemförda under 1800-talet vilket pekar på att detta sekels version av familjen Tottie haft 

ett intresse för egyptiskt material. Något skrivet om just Henrys eventuella intresse är dock 

svårt att finna men den bevisade kontakten med Karl Piehl skvallrar om att kontakterna fanns. 

Utöver detta är det intressant att poängtera att Henrys far, Henry Raumsay Tottie, var 

grosshandlare samt generalkonsul i London ([Okänd författare], Hvar 8 dag, 1913:594). Både 

yrkena och Storbritannien som kulturarvsnation är högintressant i förhållande till samlandet 

av egyptiskt material under 1800-talet och kommer behandlas i nästa del av denna uppsats 

(3.2.2). 

2.2 Nationella och internationella nätverk 

Margarita Díaz-Andreu skriver i sin artikel från 2014 om arkeologiska, eller kulturella, nätverk 

som sprider idéströmningar över nationsgränserna runt 1900-1920. Hon exemplifierar hur 

institutionerna för förhistorisk arkeologi i Frankrike, Italien och Spanien påverkat varandra 

genom sina kontakter. Med andra ord har system för idéer, samlingar och utgrävningspraktiker 

överförts från land till land som en del i en globalisering av kulturarvsväsendet (Díaz-Andreu 

2014:163-74). 

Denna princip om nätverks möjliggörande funktion anser jag går att applicera på 

Victoriamuseets egyptiska samlings skapande och utveckling. Karl Piehl befann sig under 

perioder i Egypten för utgrävningar mellan 1882-88, vilket sammanfaller med då britterna 

återupptog sin ockupation av landet. Detta gör det rimligt att han ska ha haft kontakt med 

brittiska arkeologer under dessa utgrävningar. Förutom Piehl så hade även familjen Tottie, 

genom Henry Raumsay som grosshandlare och konsul i London, Victoria och Gustaf genom 

sin dokumenterade kontakt med brittiska militären i Egypten och Axel Lanner i sitt yrke som 

exportagent i Alexandria kopplingar till Storbritannien (se del 3.2.1 & 3.2.2). Bertil Lilliehöök 

hade kontakter med fransmän efter polarexpeditionen och hade dokumenterade kontakter med 

Victoria, Gustaf och Oscar II. Sammantaget hade alla personer kontakt med Piehl genom sina 

donationer vilket gör det rimligt att applicera denna princip på dem då alla dessa har haft 

kontakter med internationella aktörer inom kulturarvsväsendet. Karl Piehls samlingspraktiker 

influerades av nationella och internationella diton genom sina kontakter vilket följer i nästa del 

(3.1). 
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3. Svenskt samlande under 1800-talet 

3.1 Svenskt och europeiskt samlande – en komparativ analys 

För att bättre förstår hur det svenska samlandet såg ut under 1800-talet kommer nedan följa en 

komparativ analys över Historiska museet och Nordiska museet efter Fredrik Svanbergs bok 

om museer och samlande från (Svanberg 2009). Utöver dessa kommer även paralleller att dras 

till British Museums egyptensamlings utveckling under samma period för att se likheter och 

eventuella skillnader i förfarandet. 

Nordiska museet skapades 1873 av Artur Hazelius som även låg bakom Skansen. Båda dessa 

museer hade, och har fortfarande, målet att visa Sverige ur ett mikro-makro-perspektiv. Detta 

innebär att föremål skulle insamlas från landets alla landskap och ställas ut för att visa på 

kronologisk och geografisk utveckling eller särart. Denna idé föddes efter den resa han gjorde 

till Dalarna med sin fru Sofia (som dessvärre avled 1874 innan båda museerna hann öppna) 

under 1872 då de blev rädda att bygdens specifika signum gällande traditioner och seder höll 

på att gå förlorade i spåret av industrialiseringens framfart genom landet (Svanberg 2009:38). 

Då Skansen i större utsträckning insamlade miljöer med hus och gårdar blev istället Nordiska 

museets mål att samla in mindre föremål, gärna vardagliga sådana från allmogen, det ”vanliga 

folket”, och det högre ståndet från 1500-talet och fram till den dåvarande nutiden. Viktigt att 

påpeka här är hur Hazelius själv värdesatte dessa båda kategoriers föremål.  

Högståndsmaterial samlades in och utställdes efter en kronologisk utveckling vilket pekar på 

att han personligen hade en tanke på att denna samhällsgrupp var viril och intresserad. I kontrast 

samlades allmogens föremål in utan något krav på kronologi eller datering. Istället blev dessa 

föremåls geografiska härkomst intressant för att visa på lokala egenheter. Tanken var att 

allmogen varken hade råd eller intresse för design, vare sig det gällde konst eller möbler som 

användes på daglig basis. Istället skapades majoriteten av dessa föremål av personerna själva 

för att fylla rent praktiska funktioner enligt denna uppfattning. Detta tänkande kan kopplas ihop 

med överklassens bildningsvilja som rådde under 1800-talet och de tidigare århundradena då 

nyexaminerade högståndsungdomar reste ut i Europa på en så kallad Grand tour. Syftet med 

denna resa var att kulturellt bilda dessa personer genom besök i de främsta och rikaste 

europeiska kulturstäderna (Blom & Nilsson 2005:32-33, Fjellman 1980:26).  

Insamlingsmetoderna härstammar i grund och botten från Hazelius egna intressen och följer de 

parametrar han satte upp. På så sätt blir Nordiska museets samling komplett först då Hazelius 

själv känner att den är det. Hans egna uttalade målsättning för museet var att ”stärka kärleken 
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till fosterlandet”. Fosterlandet blir dock således uppdelat i dels låg och hög status (obildad eller 

bildad), delvis geografiskt men även rent folkmässigt då exempelvis samer (då benämnda som 

lappar) och judar fick egna föremålsgrupper i klassificeringsprocessen (Svanberg 2009:44-45). 

Hazelius ansåg med denna fakta troligen dessa folkgrupper som verkande i periferin av det 

svenska samhället.  

Värt att notera och lägga vikt vid är att förstå dåtidens allmäntillstånd gällande samlande. Då 

överklassen i större utsträckning fokuserade sitt samlande efter utländska ideal, genom 

koloniseringen av Orienten ihop med transportväsendets oerhörda framsteg som gav 

möjligheter att utforska nya kulturarv, hade det inhemska kulturlivet i stor del glömts bort. En 

snabb jämförelse med Victoriamuseets samling som byggs parallellt under denna tid visar att 

den senare snarast följt detta ideal. Detta är intressant och viktigt att poängtera. Den industriella 

revolutionen resulterade i att en dryg fjärdedel av befolkningen emigrerade till Amerika och 

den kvarvarande befolkningen blev tvungen att fokusera på produktionen och arbetet för att 

kunna följa med i den ekonomiska och koloniala världskapplöpningen (Ruin & Lindén 

2017:127-131). Att då ha makarna Hazelius notera detta och vida åtgärder är någonting vi än 

idag har nytta och glädje av. Denna aktion sågs som väldigt liberal på denna tid och skulle, om 

den först skedde, idag med största sannolikhet uppfattas som konservativ. Denna vetskap bör 

poängteras för att förstå parets unikum och ha en förmildrande verkan på de tidigare, annars 

anklagande, meningarna om förfarandet. 

Trots att Historiska museet på denna tid kallades Nationalmuseums historiska samling då dessa 

institutioner var en och samma enhet fram till 1943 kommer museet för tydlighetens skull 

hädanefter refereras till med dess nuvarande titel. Historiska museets samlingspraktik var till 

skillnad från Nordiskas mer egenstyrd under 1800-talets senare hälft. Till en början efter 

skapandet 1786 kom materialet in som gåvor eller mindre inköp vilket på 1860-talet övergick i 

att insamlandet snarare sköttes av museet självt genom utgrävningar. Under denna period var 

Oscar Montelius och Hans Hildebrand viktiga personer för insamlandet och utställandet av 

materialet. Historiska museet införde tidigt treperiodssystemet med sten-brons-järnålder och 

fokus låg på att samla in arkeologiskt material från dessa perioder inom Sveriges gränser, vilket 

kan problematiseras då dessa gränser tidigare ändrats vid oräkneliga tillfällen. I och med de 

arkeologiska utgrävningarna kunde museet under denna tid ha bra kontroll över materialet de 

ville insamla på ett annat sätt än idag då denna typ av utgrävningar ofta är kopplade till 

infrastrukturförändringar. Samlingssystemet som museet upprättade formades även i detta fall 

av dess skapares parametrar vilka uppsattes för att ge en fullständig bild av landets kulturliv 
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under olika utvecklingsstadier (Svanberg 2009:47). Att ordet fullständigt används kan därför 

bli missvisande då frågan som uppstår är hur detta egentligen bestäms? Fullständigheten uppstår 

först då systemets skapare känner att de uppsatta målen mötts.  

Under 1890-talet skapades en komparativ samling som intressant nog sammanfaller ganska bra 

i tid med Victoriamuseets första tid. Meningen med denna samling var att jämföra det svenska 

materialet med andra kulturers lämningar och innefattade föremål från Egypten, Sibirien, 

Turkestan, Ryssland, Iran och andra länder i främre Asien. Med tanke på de nationella 

strömningar som sker och skett under 1800-talet anser jag att denna samling skapades för att 

visa på den svenska kulturens särart. Detta baseras dels på det faktum att museet drygt 25-30 år 

senare valde att ställa ut kranier med anledning att visa på folkrasernas skillnader men även att 

de påverkades av andra länders växande patriotism (Svanberg 2009:52, Reid 2002:32). Just 

Egypten var ett av länderna i Afrika vars kulturarv delvis inkräktades av europeiska nationer 

under 1800-talet för att tillskansa sig rätten att förvalta och förstå det för det egna landets 

vinning (Ried 2002:32,37-43,175-76). Storbritannien kan ses som ett av dessa länder. 

British Museum i London fick sitt första egyptiska material redan 1759 och eftersökte aldrig 

effektivt något mer material förrän runt 1830-talet. Istället tog museet emot det som donerades 

eller köpte mindre samlingar av föremål (Moser 2006:217). Denna taktik gjorde att de ändå fick 

ihop en framstående samling genom donationer från både militärer och privatpersoner som var 

på plats i Egypten och bedrev utgrävningspraktik (Moser 2006:218). Med den samling som 

skapats började museet efter denna period istället fokusera på att komplettera med material som 

inte fanns representerat. Denna komplettering gjordes efter rådfrågning av expertpersoner, så 

kallade trustees, som påverkade vad som samlades in och vad som var mest intressant (Moser 

2006:220). Under 1800-talets mitt dominerade fransmännen grävningarna i Egypten vilket 

gjorde att britterna hamnade på efterkälken i insamlandet då donationerna med största 

sannolikhet började sina, vilket bör ha gjort den följande omställningen till aktiva inköp något 

krångligare då britterna hade en brokig relation till just Frankrike. Dessa länder utövade vad 

som närmast skulle beskriva som ett kulturkrig i Egypten vilket behandlas närmare i nästa del 

av uppsatsen (3.2).  

Insamlandet fungerade alltså till en början passivt och avvaktande för att senare bli mer 

organiserat och planerat. Samlingen växte sig stor och mellan 1759 och 1854 gjorde museet 

fem stycken utställningar som målade olika bilder av det egyptiska kulturarvets identitet (Moser 

2006:217). Detta förfarande gör det uppenbart att museet, och européer generellt, styrts av egna 

uppfattningar om hur detta arv sett ut och projicerat dem på utställningarna. Detta beror delvis 
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på avsaknaden av skriftliga källor men även på viljan att måla bilder som påminde om det egna 

arvet vilket var mer bekant och greppbart (se tydligare beskrivning i del 3.2.3). Resultatet av 

detta var att européerna, framför allt experterna och museipersonalen, färgades av sitt 

grundintresse till klassiska och europeiska antikviteter (antiken, romarriket). Bilden som 

målades upp blev därför förvrängd i och med projiceringen av europeiska värdeideal på 

materialet (Moser 2006:220). Det viktigaste att poängtera är dock faktumet att inköpen och 

donationerna som museet genomförde helt styrdes av vad som fanns att tillgå efter 

utgrävningarna och vad samlare och auktioner hade att sälja (Moser 2006:219). 

3.1.1 Likheter och olikheter 

De främsta likheter som går att urskilja mellan dessa tre institutioners samlingspraktiker är att 

materialet helt berott på utbudet som funnits till godo. Gällande Nordiska museet och makarna 

Hazelius så implementerades system för insamlingen relativt fort efter att tanken väckts, vilket 

kan bero på Arturs sinnesstämning efter Sofias dödsfall som ska ha gjort honom uppslukad i att 

färdigställa deras gemensamma dröm (Ruin & Lindén 2017:130). En stor skillnad mellan 

Nordiska och de andra två museerna är att detta material generellt ej behövde grävas upp vilket 

också bör ha påverkat insamlingstakten. Både Historiska museets och British Museums 

insamlingspraktiker har gått från att vara passiva till att mer övergå i organiserad form. Båda 

två var beroende av utgrävningar och skillnaden mellan dem är att Historiska till en början 

orkestrerade dessa själva och på så sätt hade större möjlighet att styra vad som skulle samlas. 

Britterna blev istället fortsatt beroende av vad som fanns på marknaden trots sin mer planerade 

insamlingspraktik. 

Den absolut viktigaste likheten mellan alla tre museer är att samlingarna helt är beroende av 

den insamlandes vision (Moser 2006:217-20). Samlingarna är kompletta först när målen som 

den insamlande satt upp är nådda. Dessa mål kan vara mestadels individuella (Nordiska 

museet), påverkade av utomstående aktörer (British Museum) eller både och (Historiska 

museet). 

Appliceras denna analys på Victoriamuseets egyptensamling så blir bilden tydlig att Karl Piehl 

drivits av både en individuell målsättning och påverkan av utomstående aktörer eller 

omständigheter. Hans eget oändliga intresse för det egyptiska kulturarvet som drev honom att 

självstyrt få flera examina inom egyptologi, resa till landet och delta i utgrävningar samt starta 

landets första egyptiska museisamling är tillräcklig grund för detta. Dock blev hans egen 
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insamlingspraktik, likt British Museums, beroende av utbudet på just egyptiskt material och 

välkomnade alla donationer han kunde få. 

3.2 Varför Egypten? 

Att svenskarna, likt andra och större europeiska stormakter, samlat på föremål från främmande 

länder under en lång tid är nu befäst. Nästa fråga att besvara blir istället varför intresset drastiskt 

ökade i Sverige för att insamla material ifrån just Egypten under 1800-talets slut?  

Historiskt sett har romarrikets närvaro i Egypten använts som belägg för Europas rätt till det 

egyptiska kulturarvet. Då kristendomen var den styrande religionen i området, ungefärligen 

mellan 100-400 e.0, då romarna fortfarande hade makten så användes detta av flera som 

anledning till kopplingen mellan Europa och Egypten. Karl Piehl skriver själv i sin text om 

egyptologi (Piehl 1878) och i sitt föredrag ” Förtjänar det forna Egypten namnet "den mänskliga 

odlingens moderland"?” (Piehl 1889) utifrån detta perspektiv och hans texter är genomsyrade 

av denna kristna koppling. I själva verket är det kristendomen snarare än romarna som är det 

vitala i frågan. Det finns tydliga tendenser i det svenska samlandet under 1800- till tidigt 1900-

tal som talar för att svenskarna velat avancera som kulturarvsnation och tillhöra idealet som 

delvis innebar att samla på internationella fornsaker eller bedriva grävningsverksamhet utrikes 

(se Berg 2016 med referenser). Denna kristna koppling återspeglas genom de åtskilliga 

bibelpartier som utspelas i Egypten och blev därför ett bra belägg för att förverkliga detta. 

Tillhörigheten kunde lättare styrkas i identiteten som kristen snarare än romare vilket passade 

bra med tanke på det geografiska avståndet mellan Sverige och antingen Italien eller Egypten. 

Hur denna retorik användes av andra europeiska länder, exempelvis Frankrike och Napoleon 

Bonaparte, beskrivs i nedanstående del (3.2.1). 

3.2.1 Frankrike och Napoleons egyptiska eskapader 

Frankrike startade sin första koloni i Egypten redan 1672 med målet att försvåra Storbritanniens 

expansion i medelhavsområdet och Indien. Dessa två nationer kom att få en problematisk 

relation till varandra kulturarvsmässigt i området efter att fransmännen av misstag vid ett 

befästningsbygge stötte på Rosettastenen utanför Alexandria 1799. Då detta skedde var de i full 

gång att försöka erövra fler områden i Egyptens närhet för att ytterligare utöka sitt rike (Reid 

2002:31). Denna expansion förhindrades efter nederlag i Syrienområdet vilket resulterade i 

Frankrikes kapitulation 1801. Britterna var inte sena med att tåga in i fransmännens spår och 

kom över stenen efter de senares nederlag. Napoleon Bonaparte förstod stenens betydelse för 

att kunna tyda hieroglyferna på de egyptiska arven och prestigen för den nation som lyckades 
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dechiffrera den och satte snart igång en aktion för att lyckas genomföra detta. 1802 återkom 

han tillsammans med drygt 170 vetenskapsmän men det dröjde ända till 1822 innan 

fransmännen blev lyckosamma då Jean-François Champollion knäckte stenens kod (Reid 

2002:41). Trots att britterna fortfarande hade stenen i sitt förvar sågs detta som ett mindre 

nederlag då dechiffreringen gjorts av en fransman.  

Under 1800-talet bedrev fransmännen utgrävningar parallellt med britterna och det hela kan 

snarast kallas ett kulturkrig som gick ut på att finna flest och mest värdefulla lämningar. Detta 

krig bottnade i en vilja att vara först med att tyda och lägga fram trovärdiga teorier kring hur 

det forntida Egypten kunde ha sett ut. Med andra ord försökte de två nationerna sätta sin flagga 

på det egyptiska kulturarvet och göra det till sitt eget (Moser 2006:217-20, Pearce 1995:308-

12). Bonaparte hade starka band till Upplysningtiden, vilkens rörelse ledde till den franska 

revolutionen och i förlängningen hans kröning, och som självkrönt kung av Italien kallade han 

sig för romare vilket skvallrar om vilken rätt han ansåg sig ha till det egyptiska kulturarvet. 

Mantrat ”romarna var här före araberna” som hans armé använt sig av stärker denna tes (Reid 

2002:142-43).  

Utöver fransmännen och britterna så började nationer som Tyskland (Preussen på denna tid) 

och Italien sända personer till Egypten för insamling av material vilket vidare spred den 

egyptenfeber som rådde i Europa (Reid 2002:22,39). Fransmännen hade dock en förklarlig 

motvind att ta sig igenom då den egyptiska makten ej var samarbetsvillig efter den tidigare 

ockupationen. Närmare 1800-talets mitt började planerna på att bygga någon form av 

transportled genom landet för att kunna nå Röda havet och Asien. Britterna föreslog en järnväg 

medan fransmännen ville bygga det som i slutändan kom att bli Suezkanalen. När Muhammad 

Ali lämnade makten som regent han innehaft i dryga 40 år 1848 övergick den till hans barnbarn 

Abbas som endast hann regera till 1854 då han mördades i ett privat gräl som ska ha innefattat 

två av hans slavar (Reid 2002:54). Näst på tur stod då istället Muhammeds son Said som för 

fransmännen turligt nog hade en mer tillmötesgående inställning till Frankrike då han sedan 

barndomen känt Ferdinand de Lesspes. Denne herre var fransk diplomat och lyckades med 

denna kontakt få rätten att bygga Suezkanalen. Utvecklingen som skedde var uppenbart 

förödande för britterna vilket kan ses som en möjlig anledning till varför de 1882 valde att 

attackera Egypten och överta kontrollen i området. 
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3.2.2 Storbritanniens del 

Storbritannien ses som industrialiseringens ursprungsplats i slutet på 1700-talet vilket medförde 

oerhörda kliv framåt ekonomiskt då britterna kunde importera råmaterial från kolonierna som 

ej fanns tillgängliga på hemmaplan. Så snart resten av Europa började hänga med så startade en 

kapplöpning i att bli mest framgångsrik, med andra ord kan detta ses som kapitalismens riktiga 

startskott i Europa (att vinsten från försäljning av industriprodukter återinvesteras som kapital 

i industrin för att i förlängningen generera större framtida vinst) (Prak 2001:1-2). Denna 

kapplöpning resulterade i en europeisk expansion för att dels förbättra sin egen ekonomi men 

också försöka förstärka och stabilisera mindre utvecklade länders ekonomi samtidigt. 

Expansionen kom att till stor del ske i Afrika och Egypten blev ett av länderna Storbritannien 

beslöt sig för att kolonisera (Tignor 1966:3-24). 

Då de redan hade pågående kolonisering i Indien blev Egypten specifikt viktigt rent ekonomiskt 

med tanke på dess placering mellan Medelhavet och Röda havet.  

Efter de tidigare beskrivna händelserna från fransk sida med bygget av Suezkanalen istället för 

deras egna järnväg och den egyptiska regentens uppbackning av Frankrike väntade britterna på 

rätt tillfälle att slå tillbaka. Detta tillfälle kom 1882 då ett nationellt uppror bröt ut i Egypten 

vilket Storbritannien svarade med att bomba landet och på så sätt återta positionen som 

ockupant (Reid 2002:153). Under tiden därefter började brittiska arkeologer åter igen gräva i 

större utsträckning och militären samarbetade med den egyptiska armén för att skydda 

gränserna från inkräktande arméer. Då kronprinsessan Victoria och kronprins Gustaf var på sin 

Egyptenresa sammanträffade paret med dessa trupper i den södra delen av landet (Alm & 

Johansson 2012:123).  

Den största vinsten för britterna var att återta kontrollen över transportvägarna till Asien, 

specifikt Indien, men arkeologiskt var det också en stor framgång. Bilder på uppradade brittiska 

soldater framför och på Sphinxen symboliserar hur landet återerövrat rätten till det egyptiska 

kulturarvet från fransmännen (Reid 2002:176-77). 

3.2.3 Industrialismens påverkan 

Industrialiseringen tog Europa med storm under sent 1700- och tidigt 1800-tal då den gav länder 

möjligheten att producera produkter på ett helt nytt och snabbt sätt.  

Förutom den industriella revolutionen som ledde till urbaniseringen av Europa och ett uppsving 

för exporthandeln krävdes även andra teknologiska framsteg inom exempelvis transport för att 

olja handelsmaskineriet. Under 1800-talet gjorde tågtrafiken, ångmotorn samt så småningom 
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förbränningsmotorn (för att nämna några få) entré och förändrade både handels- och 

civilresemöjligheterna oändligt. Ångmotorn kunde placeras så väl i tåg som på fartyg och gav 

möjligheten att sätta mer precisa tidtabeller för transportmedlen (Blom & Nilsson 2005:44-45). 

Denna möjlighet gav fler människor chansen att förflytta sig då resepriserna sjönk i takt med 

att järnvägssträckningen utökades och ångbåtarna blev fler. Båtresornas prisnedgång gjorde att 

överklassen såg hur deras bildningsresor långsamt blev mindre unika och uttrycket Grand tour 

tycks ha dött ut med detta faktum. Jag anser att överklassen istället insåg hur de nya 

transportmöjligheterna gjorde färder längre bort, till ditintills ur bildningssynpunkt outforskad 

mark, möjliga vilket är en anledning till att exempelvis Egyptens fornminnen steg i kurs.  

Men för att kunna uppskatta dessa kulturella lämningar krävdes först förståelse av dem på 

samma sätt som de klassiskt europeiska (Pearce 1995:309-11). En bättre förståelse för det 

forntida Egyptens språk behövdes, vilket i och med Rosettastenens dechiffrering blev möjligt. 

Samtidigt sågs de europeiska kulturarven som individuella och nationella markörer som följde 

upprättade system. Dessa system var begripliga för européerna och kunde rangordna arven efter 

exempelvis designutveckling, kronologi eller symbolvärden, kort och gott fungerade dessa 

system för att göra kulturarven möjliga att förstå. Kompletteras det egyptiska materialet, som 

trots den språkliga upptäckten förblev svår att begripa, med att sätta in det samma i dessa 

befintliga system så ökar möjligheten till 

begriplighet (Pearce 1995:311). Ett problem 

som uppstår är att denna projicering av 

värdeideal istället lätt ger en, för britterna, 

begriplig bild som ej stämmer överens med 

ursprungsvärdet. Det är högst troligt att 

värdeidealen i Europa under 1800-talet ej 

stämmer överens med värdeidealen i det forntida 

Egypten. 

Napoleons ursprungliga plan var att gå ett steg 

längre och istället försöka överta arvet och göra 

det franskt (Alm & Johansson 2012:43). Ett 

exempel på detta är hur fransmännen valde att 

måla det första omslaget till publikationsserien 

”Description de l'Égypte” från 1809 där 

Napoleon Bonaparte i ramverket är illustrerad 

Fig. 9. Omslaget med ramverk till första utgåvan 

av Description de l'Égypte (Reid 2002:3) 
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naken, kastandes ett spjut från sin vagn i en stil som får honom att se ut som en romersk krigare 

(se fig. 9; [Okänd författare] Description de l'Égypte, Vol. 1 1809). Innanför ramen syns en bild 

över ett forntida egyptiskt landskap som till synes saknar muslimska markörer, vilket indikerar 

att den muslimska erövringen av Egypten ännu ej ägt rum och att romarna således fortfarande 

styr över landet. Med andra ord vill de måla upp bilden över hur Napoleon erövrar Egypten 

både territoriellt och kulturellt (Reid 2002:2-3). Serien släpptes mellan 1809-1829 och 

fungerade för att visa fransmännens framfart och erövringar i och av Egypten.  

Transportvägen som öppnades i och med Suezkanalens skapande öppnade för lättare export 

med dåtidens nya skepp. Utöver transporter började en brittisk man vid namn Thomas Cook 

strax efter Suezkanalens invigning att anordna ångbåtsturer för turister på Nilen. Dessa turister 

var i störst utsträckning från de högre klasserna då det i regel fortfarande var de som hade råd 

med dessa typer av resor. Cook var bland de första som tillät kvinnor att åka med på dessa båtar 

vilket öppnade upp för en större marknad (Reid 2002:89-90). Detta gav kronprinsessan Victoria 

möjligheten att ta denna tur 1891 som resulterade i hennes inköp av majoriteten av föremålen 

som senare donerades till Victoriamuseet samt mötet med den brittiska militären (Alm & 

Johansson 2012:56,123,170-71).  

3.3 Personernas maktposition i samhälle och värld 

En genomgående trend hos personerna som bidrog till Victoriamuseet egyptensamling är deras 

klasstillhörighet. Alla personer är bildade och innehar höga maktpositioner i det svenska 

samhället. Att personerna är bildade beror i sig också på att de haft det gott ställt då överklassen 

ända sedan 1600-talet slussat ut sina nyexaminerade söner på en så kallad Grand Tour, eller 

bildningsresa, vilken innefattade färder runt i Europas största kulturella städer (Paris, Rom, 

Milano, Florens, Turin, Neapel och Venedig) (Blom & Nilsson 2005:32-34). Meningen med 

dessa resor var att bilda sig kulturellt för att på så sätt kunna följa bildningsidealet som rådde i 

hemnationernas toppskikt. Bildningsresorna förändrades under 1800-talet då 

transportmöjligheterna breddades efter de teknologiska framstegen inom området. Möjligheten 

att resa längre bort tack vare bland andra Thomas Cooks ångbåtsturer parat med den europeiska 

expansionen i Afrika och den flödande intresset för Egyptens kulturarv gjorde det rimligt att 

åka just dit för att bilda sig och studera det arkeologiska materialet och alla monument.  

Rent politiskt finns det belägg för att påstå att samlingarna som dessa personer skapade 

påverkade bilden av det egyptiska kulturarvet då samlingarnas fokus låg där den insamlade 

personen valt att lägga det vilket i förlängningen gjorde att museisamlingarna speglade dessa 
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idealbilder (Pearce 1995:283). På så sätt går det att påstå att Victoriamuseets egyptensamling 

fortfarande genomsyras av vad de bidragande personerna, med påverkan av marknadens utbud 

varit, ansett vara viktigt att belysa. Dessa personer kan kallas för Victoriamuseets trustees, likt 

British Museums experter. Museets trustees har varit beroende av att ingå i nätverk med andra 

personer inom kulturarvssektorn både nationellt men framför allt internationellt, för att ha haft 

möjlighet att ta del av materialet, kunnat delta i utgrävningar, kunnat utbyta kunskaper och fått 

idéerna till att skapa en nationell institution där dessa kunnat ställas ut för allmänheten (Díaz-

Andreu 2014:172).  

4. Resultat 

4.1 Personernas nätverk 

Karl Piehl, familjen Tottie, Victoria och Gustaf V samt Axel Lanner hade bekräftade kopplingar 

till britterna. Piehl genom sina utgrävningar i Egypten mellan 1882-88, familjen Tottie genom 

Henry Raumsays position som grosshandlare och konsul i London, Victoria och Gustaf V 

genom sin dokumenterade kontakt med den brittiska militären 1891 och Lanner genom sin 

positionering som exporthandlare i Alexandria där britterna varit ytterst aktiva i sin handel 

under 1800-talet. Bertil Lilliehöök har dokumenterade kontakter med fransmännen efter sin 

medverkan i polarexpeditionen och har även haft kontakt med Victoria och Gustaf V.  

Det viktigaste att poängtera är ändå att samtliga personer går att koppla till Karl Piehl genom 

sina donationer till Victoriamuseets egyptensamling. Detta tyder på ett nätverk som spänner 

över nationsgränserna och är avgörande för att kunna se idéströmningar, likt de om samlandet 

och det egyptiska kulturarvet, efter Díaz-Andreus princip (se 1.3 & 2.2). 

4.2 Europeiskt samlande i relation till Victoriamuseets samlande 

British Museums och Historiska museets samlingsmodeller liknar den som Piehl upprättade för 

Victoriamuseets egyptensamling. Likheten ligger i passiviteten som rått i början av museernas 

samlingsuppbyggnad vilken i takt med samlingarnas växande övergår i en mer organiserad 

insamling. British Museum och Karl Piehl har använt sig utav trustees som insamlat gods men 

även påverkat vad han skulle samla in (sammantaget med marknadens utbud). Intressant att 

notera är att detta samlande följde en politiskt konservativ linje till skillnad från makarna 

Hazelius bakom Nordiska museet och Skansen. De senares insamlande ansågs snarare som 

liberalt och normbrytande då idealet för samlandet under denna tid låg bortom landets gränser. 

Således följde Piehl samlingsnormen samtidigt som han, ur ett svenskt perspektiv, 
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vidareutvecklade den samma genom att försöka belysa det egyptiska kulturarvets värde och 

väsentlighet. 

Grunden till det växande intresset för det egyptiska kulturarvet under 1800-talet kan härledas 

till Napoleons armés upptäckt av Rosettastenen och den senare dechiffreringen. 

Industrialismen hade stor påverkan på möjligheten att resa till Egypten, vilket fortfarande var 

dyrt och främst ämnat åt överklasspersoner vilket följaktligen blev dem som var på plats och 

gjorde inköp. Thomas Cooks industrialisering av turismväsendet är också viktigt att notera då 

detta i stor utsträckning möjliggjorde insamlingsresor för privatpersoner. Dessa turer kan ses 

som en vidareutveckling av de tidigare århundradenas Grand tours. 

5. Slutsats 

- Vilken maktposition i samhället hade dessa personer och vilka var de? 

Dessa personer tillhörde de högre klasserna i Sverige, vilket befästs med faktumet att två 

kungar, i Oscar II och Gustaf V, och en drottning, Victoria, bidragit med sitt insamlade material 

till Victoriamuseets egyptensamling. Axel Lanner och Henry Raumsay Tottie var båda 

grosshandlare vilket också var en hög samhällelig placering som dessutom var utmärkt för att 

importera och exportera gods och gav internationella nätverkskontakter. Henry Raumsay och 

resten av familjen Totties koppling till Victoriamuseet går genom sonen Henry William som 

haft bekräftad kontakt med Karl Piehl genom sina föreläsningar på museet. Lilliehöök hade en 

hög position inom marinen och var dessutom välutbildad, vilket stärks av hans deltagande i 

polarexpeditionen 1839. Detta befäster att Lilliehöök var en person från de högre klasserna. 

Karl Piehl själv, som huvudperson bakom museisamlingens skapande, hade en långvarig 

utbildning, deltog i orientresor och insamlade arkeologiskt material efter de bildningsideal som 

rådde för överklassen i Sverige under denna period. Detta är belägg för att han tillhört detta 

höga stånd. 

- Varför och hur började samlandet av egyptiska fornsaker? 

Denna fråga kräver en motivering för att besvaras då det svenska insamlandet av egyptiska 

fornsaker varit beroende av andra nationers handlingar och samlingsbyggande.  

Grunden till de europeiska ländernas egyptenfeber under 1800-talet kan härledas till Napoleons 

ursprungliga kolonisering av Egypten då fransmännen fann Rosettastenen. Denna händelse blev 

startskottet för ett kulturkrig mellan fransmän och britter som gick ut på att, först och främst, 

dechiffrera Rosettastenen men även att bygga så massiva samlingar som möjligt och 
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institutionalisera dessa i hemnationerna. Denna institutionalisering inspirerade Piehl då han 

upptäckte att fler och fler länder i Europa reste till Egypten för att bygga samlingar för 

utställning vilket väckte samma tanke hos honom själv. Samlingspraktiken som Piehl bedrev 

har påverkats och influerats av de tidigare etablerade museisamlingarna i Europa, främst British 

Museums i och med hans koppling till britterna vid utgrävningarna efter Díaz-Andreus princip 

om de globaliserade kulturarvspraktikerna. Det är även rimligt att påstå att han inspirerats av 

Historiska museet då båda dessa samlingar byggdes på arkeologiskt uppgrävt material och 

utvecklades under samma period. Detta underbyggs av den bekräftade kontakten med Oscar 

Montelius som figurerade på Historiska museet och även togs in som föreläsare vid Piehls 

ursprungliga föreläsningsserie på Victoriamuseet.  

Den röda tråd som påträffats mellan Historiska museets och Victoriamuseets samlingspraktiker 

är att båda i ett första stadie varit mer avvaktande för inköp och tillförlitat sig på donationer. 

Jämförs detta i sin tur med British Museums samlingspraktik så är den brittiska inledningsvis 

identisk med den på Victoriamuseet. Skillnaden kommer då allmänhetens intresse för British 

Museums egyptiska samling växer sig stor vilket i sin tur ger större ekonomiska resurser och 

gör samlingspraktiken mer systematiserad. Detta innebar att British Museum kunde spendera 

större summor pengar för att göra samlingen djupare och mer unik. Piehl och Victoriamuseet 

fick tyvärr aldrig allmänhetens intresse att blomstra på detta sätt vilket är en förklaring till varför 

museets egyptiska samling blivit så okänd som den är i Sverige. I likhet med British Museum 

så fungerade personerna i nätverk med Piehl som trustees som påverkade vad som var intressant 

och gick att insamla.  

Industrialiseringen är även värd att nämna som en stor anledning till varför den europeiska 

expansionen i Afrika skedde och således väckte denna egyptenfeber hemma i Europa. Utan 

ångbåtar hade många européer inte kunnat åka på Niltur med Thomas Cook & sons turistbyrå 

och deltaga i samlingspraktiken.  

Sammanfattningsvis så blir svaret med ovanstående motivering att samladet på egyptiskt 

material berott på en vilja att passa in i det bildningsideal som skapats och rådde för överklassen 

i Europa under 1800-talet. Insamlandet skedde i störst utsträckning på plats i Egypten dit 

personerna rest med dåtidens nya transportmedel, främst ångbåt eller tåg. Samlingspraktikerna 

som användes kommer även dessa, till stor del, från andra europeiska länder som insamlat detta 

egyptiska material.   
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- Vad hade dessa personer för relation samt koppling till varandra och utomstående 

aktörer? 

Karl Piehls intresse och engagemang späddes på med tiden allt efter som han träffade 

likasinnade individer under sina resor till Egypten där han medverkade vid arkeologiska 

utgrävningar. Dessa personer var britter med tanke på det politiska tillståndet i Egypten mellan 

1882-88. Hans intresse och bild av hur samlingen skulle se ut påverkades av de andra ländernas 

museisamlingar och samlingspraktiker enligt Díaz-Andreus princip. Personerna nämnda i 

persongalleriet fungerade som trustees för Piehl och påverkade således också vad som 

insamlades. Dessa personer har bekräftade kopplingar till, delvis, varandra och även till andra 

internationella samlare.  

Att familjen Tottie samlade på egyptiska fornsaker hör ihop med deras kopplingar till 

Storbritannien och Henry Raumsays yrken som grosshandlare och konsul i London. Likaså kan 

Victorias och Gustafs intresse för kulturarvet att bero på kontakter med andra personer från 

överklassen i Europa, inte nödvändigtvis britter trots att deras möte med militären i Egypten 

pekar på att denna koppling fanns. Deras höga position i samhället som kungligheter gav dem 

kontakter med allehanda individer inom överklassen runt om i Europa och resten av världen. 

Lilliehöök hade bekräftade kopplingar till kronprinsparet och Oscar II, så väl som till 

fransmännen genom sin medverkan i polarexpeditionen.  

6. Sammanfattning - Summary 

Denna uppsats behandlar Victoriamuseets egyptiska samling under dess skapandeperiod i slutet 

på 1800-talet. Syftet är att förstå personerna bakom samlingens maktpositioner, kopplingar till 

varandra och internationella kulturarvspersoner samt hur dessa påverkat insamlandet.  

Uppsatsen är uppdelad i två delar där den första är ett persongalleri över de individer som var 

vitala för museisamlingens skapande samt en analys över det nätverk som funnits med hjälp av 

Margarita Díaz-Andreus artikel från 2014 om internationella nätverk inom museivärlden under 

1900-talets första två decennier. Del två behandlar samlande i Sverige och Europa under 1800-

talet samt vilka samlingspraktiker som kan appliceras på Victoriamuseet med hjälp av en 

komparativ studie över Nordiska museet, Historiska museet samt British Museum. Denna del 

innefattar även ett parti över den europeiska närvaron i Egypten och en bakgrund till de 

intressen som lade grunden till denna närvaro. 

Det går att se kontakter mellan flertalet av personerna som bidragit till museisamlingen. Alla 

dessa personer tillhör toppskiktet av det svenska samhället och har haft möjligheter till att resa 
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till just Egypten där föremålen insamlats. Intresset för att insamla egyptiska artefakter kan 

härledas till Napoleonkrigen i Afrika där Bonaparte ansåg att européerna hade rätten till 

kulturarvet i och med romarnas närvaro strax innan år 0 fram till drygt 400 e.Kr. Denna rätt går 

även att koppla till Bibeln och dess texter som i stor utsträckning utspelas i just Egypten, med 

andra ord användes kristendomen som ett medel för att rättfärdiga Europas inbrytning på det 

egyptiska kulturarvet. Det svenska intresset för egyptiska fornsaker väcktes av Frankrike och 

Storbritanniens ockupationer av Egypten där Rosettastenen påträffades. Denna upptäckt kom 

att bli startskottet för ett kulturkrig där dessa länder tävlade om att bygga upp den största 

samlingen av egyptiska föremål. Eldsjälen Karl Piehl befann sig under perioder av 1880-talet i 

Egypten där han medverkade i utgrävningar och skapade på så sätt internationella kontakter 

som var vitala för att skapa samlingspraktiker och modeller för hur samlingen han byggde upp 

skulle se ut. 

This paper deals with the Egyptian collection at the Victoria Museum in Uppsala, Sweden, 

during its inception in the late 19th century. The aim is to gain a deeper knowledge of the 

individuals contributing to the collection during this period, their connection to each other and 

other international collectors of Egyptian antiquities as well as to understand how these factors 

have affected the process of collecting. The paper is divided into two parts where the first part 

contains a gallery depicting the individuals vital to the collections’ inception as well as an 

analysis of the networks that were established between these individuals. The analysis is based 

on an article written by Margarita Díaz-Andreu in 2014 dealing with international networks 

between European museums during the first twenty years of the 20th century. The second part 

focuses on the practices of collecting in Sweden and other European countries during the 19th 

century and a comparative analysis of three European museums, namely, the Nordic Museum 

and the Swedish History Museum in Stockholm as well as the British Museum in London. This 

part also contains a historical account of the European colonies in Egypt during the 19th century 

and a background story which provides answers to why this colonization took place.  

It is possible to disclose connections between the vast majority of the individuals contributing 

to the Egyptian collection. Each one of them can be placed in the highest classes of society 

which means that they have had the financial possibility to travel to Egypt where the collecting, 

for the most part, took place. The European interest in collecting Egyptian relics during the 19th 

century can be traced to the Napoleonic Wars in Africa. Napoleon Bonaparte used his self-

proclaimed link to the Roman Empire to justify his claim to the Egyptian cultural heritage. 

Beside this Roman connection the Europeans also used Christianity and stories taking place in 
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Egypt from the Bible to proclaim the right to the same heritage. The Swedish interest for the 

Egyptian heritage came from the British and French colonizations of Egypt. These countries’ 

battle over territory intensified after the discovery of the Rosetta Stone. A “cultural war” began 

where the two nations battled to build the biggest collection of Egyptian relics. Karl Piehl was 

present in Egypt during periods of the 1880s and participated in excavations where he met 

international like-minded individuals whom he started to network with. These networks were 

vital to him as they provided inspiration for the collection he himself was about to build. 
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