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Inledning 

I en skrift från 1882 skildrar den svenske arkeologen Hjalmar Stolpe det sena 1800-talets 

etnografiska museivärld. Han förundras över samlingarna i de stora museerna på kontinenten, 

som så tydligt och organiserat åskådliggör främmande kulturer och primitiva folkslag. 

Noggrant arrangerade föremål tillgängliggör världen utanför det civiliserade Europa. Stolpe 

konstaterar att etnografin, läran om människan och hennes kulturer, är en ung men mycket 

betydelsefull vetenskap och han argumenterar för: 

 

ett stående allmänt etnografiskt museum i hufvudstaden, hvilket verkligen gifver, hvad vetenskapen 

om folken i främsta rummet fordrar, en åskådlig bild af deras karakteristiska kulturegendomligheter, 

och som öfrigt följer med sin tid, såväl hvad materiel tillväxt, som vetenskaplig behandling 

vidkommer.
1
 

 

År 1900 inrättades till slut en etnografisk avdelning på Naturhistoriska riksmuseet, med 

Stolpe som föreståndare. 1935 blev avdelningen en självständig institution, det som idag är 

Etnografiska museet.
2
 Mycket har dock hänt sedan dess, och att följa med sin tid har många 

gånger visat sig mer problematiskt än Stolpe antagligen föreställde sig. Etnografiska museer i 

Europa har de senaste decennierna genomgått något av en identitetskris. En ny kultursyn har 

vuxit fram och den framställning av kultur som något statiskt, tidlöst och platsbundet som 

tidigare varit dominerande i de etnografiska museihallarna är sedan länge förlegad. Det duger 

inte längre att endast presentera främmande kulturer och folkgrupper; idag ska de även 

inkluderas, integreras och nyanserat representeras. En förändring är påtaglig också i den 

svenska kulturpolitiken. Ord som mångfald, utveckling, internationellt och interkulturellt 

utbyte betonas i de kulturpolitiska mål som antogs av riksdagen år 2009.
3
 

Mot denna bakgrund har etnografiska museer i Europa fått sträva efter att finna en 

relevant roll att fylla i det nutida samhället. En betydande del av dessa institutioners samlingar 

stammar dock från den koloniala tiden och präglas av värderingar och tankemönster som vi 

idag skulle bedöma som problematiska och rasistiska. Med Etnografiska museet i Stockholm 

                                                 
1 Hjalmar Stolpe, Några ord om de etnografiska museerna i Europa, deras nuvarande ställning och deras 

framtidsutsigter (Stockholm, 1882), 3f. 
2
 Anne Murray, ”Etnografiska museet – Museihistoria”, 

http://www.varldskulturmuseerna.se/files/Etnografiska/samlingar/Historik%20-

%20Etnografiska%20museet%20och%20arkivet.pdf, 2015-02-04, 3. 
3
 Kulturrådet, ”Kulturpolitiska mål”, http://www.kulturradet.se/sv/om-kulturradet/kulturpolitiska_mal/, 2015-02-

16. 

http://www.varldskulturmuseerna.se/files/Etnografiska/samlingar/Historik%20-%20Etnografiska%20museet%20och%20arkivet.pdf
http://www.varldskulturmuseerna.se/files/Etnografiska/samlingar/Historik%20-%20Etnografiska%20museet%20och%20arkivet.pdf
http://www.kulturradet.se/sv/om-kulturradet/kulturpolitiska_mal/
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som huvudexempel vill jag i denna uppsats undersöka hur etnografiska museer hanterat och 

hanterar sina samlingar i det postkoloniala samhället.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Etnografiska museet i Stockholm hanterar sitt 

koloniala arv och anpassar sig till den postkoloniala samtiden. 

Jag utgår från följande frågeställningar: 

 

 Har föremål förvärvade under den koloniala tiden i Etnografiska museets samlingar 

omkodats för att bli gångbara i det postkoloniala samhället, och i sådana fall på vilket 

sätt? 

 Hur hanterar Etnografiska museet i dagens utställningsverksamhet den koloniala 

kontext från vilken en stor del av samlingarna härstammar? 

 Hur har etnografiska museers funktion, position och relevans i det europeiska 

samhället förändrats? 

 

Begreppsförklaringar 

I detta skede är det på sin plats att klargöra hur några för uppsatsen centrala begrepp ska 

tolkas i det följande. Etnografi är studiet av olika kulturer och folkgrupper. Etnografin som 

vetenskap växte fram under 1800-talet då europén kunde granska det inhemska livet i de 

koloniserade delarna av världen. Etnografiska museer är institutioner som ägnar sig åt att 

presentera och representera andra kulturer. En betydande andel av de etnografiska museer 

som finns idag i Europa grundades under andra halvan av 1800-talet i samband med att 

etnografin etablerats som vetenskap. I de flesta fall bygger dessa museer till stor del på 

samlingar som formades under den koloniala tiden.
4
 Med etnografiska föremål avses helt 

enkelt föremål som finns i de etnografiska museernas samlingar. Här har jag valt att förenkla 

det hela något. Etnografiska museers samlingar innehåller vanligen även sådant som skulle 

kunna bedömas som konst och arkeologiskt material, liksom ofta stora mängder mänskliga 

kvarlevor. Jag har valt att se det som att föremål från dessa kategorier inkluderas i det 

etnografiska facket när de placeras i ett etnografiskt museum, eftersom de i första hand 

                                                 
4
 Clare Harris & Michael O’Hanlon, ”The future of the ethnographic museum”, Anthropology today, 2013:1, 8. 
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förvärvats till samlingarna som representationer för andra kulturer och sätt att leva. 

Etnografika fungerar som en synonym till etnografiska föremål. 

 

Teori 

En väsentlig teoretisk utgångspunkt för uppsatsen och dess ämne är postkolonialism. 

Kolonialism definieras av litteraturprofessorn Ania Loomba som ”the conquest and control of 

other people’s lands and goods”, och har förekommit i varierande utsträckning under tusentals 

år.
5
 Den moderna europeiska kolonialismen startade i samband med upptäckandets tidsålder 

under det sena 1400-talet, då europén började etablera kolonier utanför den egna världsdelens 

gränser. Under 1800-talet, i och med ”kapplöpningen om Afrika”, var denna process som 

mest intensiv. Kolonierna var ett sätt för de koloniserande länderna att stärka sin makt och 

ekonomiska position. 1930 bestod 84,6 procent av världens landyta av europeiskt 

kontrollerade kolonier eller ex-kolonier.
6
 I boken Globaliseringens kulturer beskriver 

sociologerna Håkan Thörn och Catharina Eriksson hur bilden av den icke-europeiske ”Andre” 

skapades som en social konstruktion under kolonialtiden
7
 i syfte att berättiga européns 

dominans över världen. Människan delades in i hierarkiskt ordnade raser, med den 

civiliserade europén som överordnad alla andra folkslag. Det var ”den vite mannens börda” 

att ta hand om och civilisera ursprungsbefolkningen i kolonierna.
8
 Genom att betrakta sig 

själv i relation till den Andre formades samtidigt den europeiska identiteten.
9
  

Med postkolonial teori avses föreställningar kring hur världen påverkats och ännu präglas 

av den europeiska kolonialismen och industrialismen, ekonomiskt såväl som kulturellt. 

Utgångspunkten i denna teoribildning är att vi fortfarande i hög grad påverkas av 

kolonialismens maktstrukturer, samtidigt som prefixet post uppmanar till att ”tänka bortom de 

gränser och identiteter som instiftats under kolonialtiden”.
10

 I det postkoloniala samhället sker 

en utveckling mot globalisering, mångfald och interkulturellt utbyte. Europa är inte längre 

                                                 
5
 Ania Loomba, Colonialism/Postcolonialism (London, 2002), 2. 

6
 Ibid., xiii. 

7
 När jag i det följande talar om kolonialtiden avses den europeiska kolonialismen från 1400-talets slut till början 

av 1900-talet. 
8
 ”Den vite mannens börda” (”The White Man’s Burden”) är namnet på en dikt av den engelske poeten Rudyard 

Kipling, publicerad 1899. Dikten har kopplats till kolonialism och har blivit en symbol för européns överlägsna 

och ”beskyddande” relation till ”den Andre”: den vites självpåtagna uppgift att tukta de kulturer som uppfattades 

som underlägsna. 
9
 Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz & Håkan Thörn, ”Den postkoloniala paradoxen, rasismen och ’det 

mångkulturella samhället’”, i Globaliseringens kulturer – Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det 

mångkulturella samhället, red. Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz & Håkan Thörn (Nora, 2011), 20; 28f. 
10

 Ibid., 16. 
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världens självklara centrum, och förhållandet mellan kolonisatör och koloniserad måste 

omvärderas. Både de koloniserade och de koloniserande delarna av världen kan således 

granskas ur ett postkolonialt perspektiv, liksom samhällen som formellt inte hade någon större 

roll i koloniseringsprocessen, exempelvis Sverige.
11

 Det är svårt att finna en tydlig gräns 

mellan kolonial och postkolonial tid. Efter andra världskriget inleddes en process av 

globalisering och dekolonisering, men detta var en långsam utveckling som pågick under 

större delen av 1900-talet. Kulturteoretikern Stuart Hall konstaterar i artikeln ”När inträffade 

’det postkoloniala’?” att begreppet postkolonialism inte är beroende av någon fast 

tidsförankring. Övergången till en postkolonial värld kännetecknas i första hand av en 

långsam övergång från det binära vi-och-de-tänk som rättfärdigade koloniseringen, till en mer 

nyanserad syn på skillnad och kultur.
12

 

Etnografiska museer uppkom i Europa i samband med etnografins bildande, en vetenskap 

som i sig växte fram som ett resultat av kolonialismens utpekande av den Andre. Dessa 

institutioner, som syftade till att visa aspekter av främmande samhällen och kulturer, blev 

betydelsefulla aktörer i konstruktionen av den Andre och medverkade i förlängningen till det 

europeiska identitetsskapandet.
13

 Etnografiska museer som museal disciplin är alltså starkt 

knutna till kolonialtiden och dess maktstrukturer. Dessa institutioner kan därmed idag sägas 

vara präglade av postkoloniala problemställningar; därav den identitetskris många sådana 

museer tvingats gå igenom de senaste decennierna. Det successiva uppluckrandet av tidigare 

hierarkier ställer krav på att den Andre nu ska integreras och rättvist representeras. Därmed 

har det blivit av vikt att föremål som samlades in i en kolonial och, med dagens mått mätt, 

rasistisk kontext, omkodas och förses med nya betydelser och sammanhang. Hanteringen av 

det koloniala arvet kan ske på olika sätt, enligt Clare Harris och Michael O’Hanlon på Pitt 

Rivers Museum: 

 

Since many of the collections now held in European ethnographic museums were accumulated during 

the colonial period, the legacy of that time can still be said to shape their present form […]. While 

some institutions have tried to erase the colonial context of their collections by abandoning the edifices 

that originally housed them […] and/or re-designating them as ’World Art’, the majority still prefer to 

exhibit objects from their historic collections as representative of other ’cultures’ but with more 

                                                 
11

 Eriksson m.fl., ”Den postkoloniala paradoxen, rasismen och ’det mångkulturella samhället’”, 17. 
12

 Stuart Hall, ”När inträffade ’det postkoloniala’?”, i Globaliseringens kulturer – Den postkoloniala paradoxen, 

rasismen och det mångkulturella samhället, red. Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz & Håkan Thörn 

(Nora, 2011), 86. 
13

 Fabienne Boursiquot, ”Ethnographic Museums: From Colonial Exposition to Intercultural Dialogue”, i The 

Postcolonial Museum – The Arts of Memory and the Pressures of History, red. Iain Chambers m.fl. (Surrey, 

2014), 65. 
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’modern’ narratives attached to them. Usually this is done without reference to the troubled histories of 

their acquisition.
14

 

 

Jag utgår från att etnografiska museer på något vis måste förhålla sig till sin egen historia. 

Att glömma och blunda för sitt ursprung är ett medvetet val lika mycket som att 

uppmärksamma och problematisera sitt arv. 

Ytterligare en utgångspunkt för uppsatsen är teorin att föremål kan kodas om och ges 

nya innebörder och användningsområden. Forskare som antropologen Arjun Appadurai 

och etnologen Orvar Löfgren hävdar att föremål, beroende på placering i tid, rum och 

kontext, förses med betydelser som passar samtidens normer och värderingar. Appadurai 

slår fast att föremål aldrig har fasta betydelser och värden, något som gäller för föremål 

både i och utanför museala sammanhang. Museologen Susan Pearce skriver att ”the 

viewing process is selective, and the potential object is richer than any of its 

realizations”.
15

 Stefan Bohman, även han museolog, beskriver i antologin Museer och 

kulturarv hur ett ting som förs till en museisamling förses med helt eller delvis nya 

symbolvärden, jämfört med dess roll i sin ursprungliga kontext.
16

 På så vis kan 

etnografika som samlades in i en kolonial kontext laddas om och tolkas som något nytt, 

inte nödvändigtvis relaterat till den ursprungliga betydelsen. Centrala teorier kring 

omladdning av föremåls symbolvärden beskrivs mer utförligt i kapitlet ”Föremål i 

förändring”. 

 

Metod och källmaterial 

Mitt huvudsakliga källmaterial består av utställningskataloger från Etnografiska museet och 

Riksmuseets etnografiska avdelning, från slutet av 1800-talet och fram till nutid. Det 

tillvägagångssätt jag använt mig av bygger på vad Arjun Appadurai skriver i antologin The 

Social Life of Things: 

 

[W]e have to follow the things themselves, for their meanings are inscribed in their forms, their uses, 

their trajectories. It is only through the analysis of these trajectories that we can interpret the human 

transactions and calculations that enliven things. Thus, even though from a theoretical point of view 

                                                 
14

 Harris & O’Hanlon, ”The future of the ethnographic museum”, 10. 
15

 Susan M. Pearce, ”Objects as meaning; or narrating the past”, i Interpreting Objects and Collections, red 

Susan M. Pearce (London, 1994), 26. 
16

 Stefan Bohman, ”Vad är museivetenskap, och vad är kulturarv?”, i Museer och kulturarv – En 

museivetenskaplig antologi, red. Lennart Palmqvist & Stefan Bohman (Stockholm, 2003), 16-19. 
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human actors encode things with significance, from a methodological point of view it is the things-in-

motion that illuminate their human and social context.
17

 

 

Genom att granska i vilken form och i vilket sammanhang föremålen uppträtt, följa tingens 

biografier, kan man alltså utröna vilken mening Etnografiska museet försett dem med vid 

olika tidpunkter.
18

 Med hjälp av tio utställningskataloger undersöker jag hur tre föremål i 

museets samlingar genom åren presenterats i olika sammanhang, hur de kodats och laddats 

om. Framför allt är det det större sammanhanget som granskas. Det enskilda tinget sätts i 

relation till utställningarnas syfte och innehåll. I de fall det sägs något specifikt om föremålet 

diskuteras också detta. Ytterligare information om föremål och tidigare utställningar har 

hämtats via sökningar i Etnografiska museets sökdatabas Carlotta. Två av de tre utvalda 

föremålen ställs ut idag, och i min undersökning har jag således besökt museet och granskat 

hur dessa presenteras. Genom att studera flera olika föremål är förhoppningen att ge en 

tydligare bild av hur museets hantering av det koloniala arvet utvecklats. 

Två bokverk har getts ut som söker sammanställa ett urval av föremål ur Etnografiska 

museets samlingar. I Primitiv konst från 1947 presenteras valda delar av samlingarna, 

tillsammans med information om de kulturer de stammar från.
19

 55 år senare, 2002, 

publicerades Med världen i kappsäcken i samband med uppförandet av en utställning med 

samma namn.
20

 Många av de föremål som beskrivs i Primitiv konst finns med även i denna 

bok, men här ligger istället fokus på hur tingen hamnat i museet. Vägen till samlingarna 

beskrivs och problematiseras. Två av de tre utvalda föremålen finns med i dessa två volymer, 

vilka används för kompletterande information om hur man på museet betraktat samlingarna 

vid mitten av 1900-talet och i början av 2000-talet.  

Det material som används i undersökningen av föremålen består nästan uteslutande av 

texter utgivna av Etnografiska museets eget förlag, av författare knutna till museet. Detta är 

ett medvetet val. Texterna behandlas som tidsdokument över den kontext föremålen visats i 

och vilka frågor museet velat lyfta vid olika tidpunkter. Kompletterande information om 

föremålens ursprungliga sammanhang och användningsområden har hämtats från oberoende 

källor.   

                                                 
17

 Arjun Appadurai, ”Introduction: commodities and the politics of value”, i The Social Life of Things – 

Commodities in Cultural Perspective, red. Arjun Appadurai (Cambridge, 1986), 5. 
18

 Igor Kopytoff, ”The cultural biography of things: commoditization as process”, i The Social Life of Things – 

Commodities in Cultural Perspective, red. Arjun Appadurai (Cambridge, 1986), 66ff. 
19

 Primitiv konst – Konst och konsthantverk hos primitiva folk, red. Sigvald Linné & Gösta Montell (Stockholm, 

1947). 
20

 Med världen i kappsäcken – Samlingarnas väg till Etnografiska museet, red. Wilhelm Östberg (Stockholm, 

2002). 
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Jag har även genomfört en övergripande analys av Etnografiska museets nuvarande 

utställningar för att undersöka hur det koloniala arvet hanteras idag. Här utgår jag från 

museologen Peter van Menschs analysmodell.
21

 Denna består av sju analysnivåer, från 

museibyggnaden i sitt miljösammanhang till det enskilda föremålet som utställningsobjekt. 

Modellen går från ett makro- till ett microperspektiv, där de högre nivåerna är menade att 

bilda ett sammanhang för de lägre nivåerna. Jag använder van Menschs modell som ett stöd i 

min analys, men har plockat ut de delar som varit mest relevanta för min undersökning. Jag 

fokuserar i huvudsak på de fyra lägsta nivåerna, som behandlar arrangerandet av 

utställningarna på makronivå, utrymmenas karaktär, museipresentationernas karaktär på 

mellannivå, samt museiobjektet som utställningsföremål. Jag lägger särskild vikt på att 

undersöka vilka teman utställningarna söker behandla och hur föremål som samlades in i en 

kolonial kontext presenteras idag.  

 

Presentation av temat och tidigare forskning 

Temat för denna uppsats är omkodningen av etnografiska museer och deras föremål i det 

postkoloniala samhället. Detta är en fråga som blivit allt viktigare för etnografiska museer att 

förhålla sig till, i takt med att kultursynen och -politiken utvecklats och kravet på nyanserad 

representation av den etniske och kulturelle Andre blivit allt mer angeläget. Det har i den 

postkoloniala tiden blivit nödvändigt att finna nya sätt att presentera sina föremål och hitta 

nya frågor att knyta till objekt som samlades in som bevis på primitivism och hedendom. 

Omkodningsproblematiken i den etnografiska museivärlden är ett tämligen väl avhandlat 

ämne inom själva museisektorn. År 2013 hölls en konferenshelg på Pitt Rivers Museum i 

Oxford, där företrädare för etnografiska museer runtom i Europa diskuterade institutionernas 

aktuella utmaningar och möjligheter. Bland föreläsarna fanns historikerna James Clifford och 

Kavita Singh. Båda dessa berörde i sina föredrag föremålens skiftande roller och svårigheten i 

att få sekelgamla samlingar att vara relevanta idag.
22

  

Etnografiska museets samlingar har varit föremål för den här typen av forskning i några 

tidigare sammanhang. Ulla Wagner, tidigare chef på Etnografiska museet, diskuterar i en 

artikel i Nordisk museologi 1998 de problem etnografiska museer och deras samlingar ställs 

                                                 
21

 Peter van Mensch, Att analysera en utställning, tillhandahållen av Institutionen för kultur- och 

medievetenskaper, Umeå universitet, vt 2014. 
22

 Pitt Rivers Museum, ”The future of ethnographic museums”, 

http://www.prm.ox.ac.uk/PRMconference_summary.html, 2015-02-09. Föreläsningarna av konferensens talare 

finns att lyssna på på: Pitt Rivers Museum, ”Conference lecturers” 

http://www.prm.ox.ac.uk/PRMconference_lectures.html, 2015-01-29. 

http://www.prm.ox.ac.uk/PRMconference_summary.html
http://www.prm.ox.ac.uk/PRMconference_lectures.html
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inför i det moderna samhället.
23

 Wilhelm Östberg, före detta Afrikaintendent, har varit 

inblandad i flera av Etnografiska museets publikationer de senaste femton åren. Flera av hans 

texter innehåller stråk av problematisering kring föremålens förändrade innebörder.
24

 

Nuvarande museichefen Lotten Gustafsson Reinius beskriver i Förfärliga och begärliga 

föremål de roller museets samlingar från Kongo spelade i Stockholmsutställningen 1897 

respektive Etnografiska missionsutställningen 1907.
25

 Just nu pågår också forskning om 

systerinstitutionen Medelhavsmuseets Cypernsamlingar. Ett av målen i detta projekt är att 

bredda den kunskap som finns om föremålen för att möjliggöra anläggandet av nya perspektiv 

på objekt som funnits i samlingarna snart 100 år.
26

 

Trots den inomdisciplinära uppmärksamhet frågan om omladdning av etnografiska 

föremål har fått finns det relativt få böcker, uppsatser och avhandlingar om detta tema. Jag ser 

den här uppsatsen som ett bidrag till detta område. 

 

Avgränsningar 

Jag har valt att begränsa mig till att i min undersökning enbart studera Etnografiska museet i 

Stockholm. Då museet ingår i de statliga Världskulturmuseerna
27

 ska det följa de nationella 

kulturpolitiska mål som bestäms av regeringen. Därmed blir det viktigare för Etnografiska 

museet att följa samhällets och kulturpolitikens utveckling, jämfört med en privat, 

självständig institution. 

Jag koncentrerar mig på hur Etnografiska museets föremål omladdats och försetts med 

nya betydelser, värden och berättelser i takt med att det omgivande samhällets normer och 

värderingar förändrats. Fokus ligger på föremål förvärvade i en kolonial kontext som finns 

kvar i museisamlingarna. Därför fördjupas inte frågan om repatriering, även om 

tillbakalämnandet av museiföremål till ursprungslandet/-folket också kan ses som ett slags 

omladdning av tingens innebörd och sammanhang. Det har dock varit oundvikligt att helt 

bortse från detta ämne, varför det nämns på de ställen då det varit relevant för resonemanget. 

                                                 
23

 Ulla Wagner, ”Presenting ’the Other’ – Dilemmas for ethnographic museums”, Nordisk museologi 1998:2. 
24

 Exempelvis Med världen i kappsäcken (2002), Vem tillhör föremålen? (2010) och Nyttan av en halv kalebass 

(2012). 
25

 Lotten Gustafsson Reinius, Förfärliga och begärliga föremål – Om tingens roller på Stockholmsutställningen 

1897 och Etnografiska missionsutställningen 1907, (Stockholm, 2005). 
26

 Medelhavsmuseet, ”Pågående forskning – Cypernsamlingarna vid Medelhavsmuseet”, 

http://www.varldskulturmuseerna.se/medelhavsmuseet/forskning-samlingar/forskning/pagaende-forskning/, 

2015-02-09. 
27

 Den statliga myndigheten Världskulturmuseerna, eller Statens Museer för Världskultur, grundades 1999 och 

innefattar Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm, samt 

Världskulturmuseet i Göteborg. 

http://www.varldskulturmuseerna.se/medelhavsmuseet/forskning-samlingar/forskning/pagaende-forskning/
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Att ta ett grepp om alla de 220 000 föremål Etnografiska museet förvaltar har jag bedömt 

som ogörligt och opraktiskt. För att kunna arbeta med ett hanterbart material och skapa en 

relevant och tydlig framställning har tre föremål i samlingarna valts ut. Dessa är en malangan 

(en ceremoniell mask) från Papua Nya Guinea, ett minneshuvud från det afrikanska 

kungariket Benin och ett torkat troféhuvud från Brasilien. Dessa valdes ut då de alla 

förvärvades tidigt i museets historia, under den koloniala tiden, och under sin tid i 

samlingarna har de figurerat i ett flertal olika utställningar, dock aldrig i samma. De 

representerar tre olika kulturer från tre olika delar av världen, och de har i sina 

ursprungssammanhang fyllt olika slags funktioner.  

För att undersöka hur det koloniala arvet hanteras idag analyserar jag Etnografiska 

museets nuvarande utställningar. De utställningar jag granskar är de åtta basutställningar som 

visas på museet i februari 2015, samt den tillfälliga utställningen The Other Camera. Utöver 

dessa visas även några mindre, tillfälliga utställningar i entréhallen samt en liten samling av 

buddhistiska föremål. Dessa mycket små utställningar tar jag inte upp i analysen. Uppsatsens 

begränsade omfång gör att jag inte kan gå in på djupet i varje vald utställning. Det blir istället 

en övergripande analys av val av teman och presentation av föremål. 

 

Disposition 

Utöver denna inledning är uppsatsen indelad i fyra huvudkapitel. Det första kapitlet, ”Föremål 

i förändring”, ger en genomgång av teorier kring kodning och omladdning av föremål, i och 

utanför museala sammanhang. Kapitel två består av en kort redogörelse över hur Etnografiska 

museets samlingar byggts upp. Därpå följer kapitlet ”Föremålsstudier”. Här undersöker jag 

hur tre av Etnografiska museets föremål under sin tid i samlingarna kodats och värderats om. 

Kapitel fyra består av en övergripande analys över hur de utställningar som idag visas på 

museet förhåller sig till det koloniala arvet. Dessa kapitel lägger grunden till att i ”Avslutande 

diskussion” vidare resonera kring frågeställningarna, med särskild vikt på etnografiska 

museers förändrade roll och position i det postkoloniala samhället. Slutligen sammanfattas 

uppsatsens utgångspunkter, genomförande och resultat. 
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Föremål i förändring 

I detta kapitel ges en redogörelse över centrala teoretiska perspektiv på föremåls föränderliga 

innebörder. Först redovisas allmänna teorier kring omladdning och värdeförskjutning. I 

underkapitlet ”Museiföremål och omladdningsprocesser” fördjupas resonemanget till att gälla 

de processer som omger föremål i museala sammanhang, och specifikt i etnografiska 

museisamlingar. 

 

Arjun Appadurai konstaterar i artikeln ”Commodities and the politics of value” i antologin 

The Social Life of Things att: ”things have no meanings apart from those that human 

transactions, attributions, and motivations endow them with”.
28

 Föremål lever inte i 

bokstavlig mening, och att säga att ”föremålen talar” blir aldrig sant mer än i metaforisk 

betydelse enligt Appadurais resonemang. Däremot laddar människor dem med berättelser och 

värden som varierar med placering i tid, rum och kontext. Samma föremål kan ha olika 

betydelser för olika människor, beroende på bakgrund, erfarenheter och tolkningsramar. På så 

vis är ett ting alltid mer än sin fysiska form, och utför alltid mer än den funktion det skapats 

för att fylla. Därmed kan man ändå, åtminstone på ett bildligt plan, tala om föremålets sociala 

liv såtillvida att dess funktion och innebörd förändras när det rör sig genom tid, platser och 

sammanhang.
29

 

Orvar Löfgren menar att man kan tala om två typer av slitage på föremål, fysiskt och 

kulturellt, som påverkar dess roll och funktion i samtiden.
30

 Med det fysiska slitaget avses, 

precis som det låter, fysisk åverkan och skada som påverkar tingets utseende och brukbarhet, 

och som till slut bryter ner det helt. Det slitage Löfgren koncentrerar sig på är dock det 

kulturella. ”De flesta kulturella fenomen har en livscykel som innebär att de förbleknar, mister 

sin lyskraft eller användbarhet”, skriver Löfgren.
31

 Svängningar i kultur och mode riskerar 

leda till att ett objekt förlorar sin status och sitt kulturella värde. Löfgren uttrycker detta som 

att föremålet ”töntifieras”.
32

 Vissa företeelser blir mycket snabbt förlegade, medan andra kan 

bestå i decennier utan att drabbas av något större kulturellt slitage. Det kulturella slitaget kan i 

vissa fall kopplas direkt till det fysiska. En repa i lacken, en fläck på tröjan, kan vara allt som 

                                                 
28

 Appadurai, ”Introduction: commodities and the politics of value”, 5. 
29

 Ibid., 3ff, passim. 
30

 Orvar Löfgren, ”Kulturellt slitage”, RIG-Föreningens för svensk kulturhistoria tidskrift, 2005:3, 

http://journals.lub.lu.se/index.php/rig/article/viewFile/4353/3966, 2015-02-05, 132. 
31

 Ibid., 136. 
32

 Orvar Löfgren, ”Tingen och tidsandan”, i Människor & föremål – Etnologer om materiell kultur (Stockholm, 

1990), 197. 

http://journals.lub.lu.se/index.php/rig/article/viewFile/4353/3966
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krävs för att det nya ska bli gammalt. ”Töntifieringskraften är oberäknelig”, konstaterar 

Löfgren.
33

 

Med tiden kan det töntifierade föremålet växa in i en ny kategori, genomgå en renässans 

och återuppstå med en ny betydelse och en funktion som kan vara helt väsensskild från den 

ursprungliga. Många gånger blir tinget nostalgiskt kodat och får representera valda delar av 

det förflutna.
34

 Detta fenomen, att föremål binder specifika historier och väcker associationer 

hos betraktaren/brukaren, kallar Löfgren för ”förtingligandet av minnet”.
35

 Föremålen blir 

lindblomste och madeleinekakor i spaningen efter flydda tider.
36

  

Föremåls innebörder och användningsområden är alltså inte statiska. Precis som 

människors liv, framgångar och relationer kan beskrivas i biografier, menar antropologen Igor 

Kopytoff att man kan granska föremålens kulturella karriär. Människor har olika identiteter 

och roller i olika situationer och skeden i livet; som barn eller vuxen, i arbetslivet, med vänner 

eller i familjen. På samma sätt har ett föremål flera identiteter, exempelvis avseende dess 

ekonomiska värde, sociala roll eller bruksfunktion.
37

 Dessa identiteter skiftar med föremålets 

rörelse i tid, rum och kontext, förändras i takt med att det slits, töntifieras och återföds som 

något nytt. Genom att följa tingens biografier tydliggörs dessa omkodningsprocesser. 

Kopytoff menar att: 

 

Biographies of things can make salient what might otherwise remain obscure. For example, in 

situations of culture contact, they can show what anthropologists have so often stressed: that what is 

significant about the adoption of alien objects – as of alien ideas – is not the fact that they are adopted, 

but the way they are culturally redefined and put to use.
38

 

 

Det bör påpekas att det finns invändningar mot teorierna om föremåls föränderliga 

innebörder. Andra teoretiker menar tvärtom att föremål talar till betraktaren/brukaren helt 

oberoende av kodning i tid, plats och sammanhang. Bland dessa finns arkeologen Bjørnar 

Olsen, som i boken In Defense of Things hävdar att ett samhälle och dess värderingar ska 

förstås utifrån föremålen och den materiella världen, inte tvärtom.
39

 Jag har dock valt att utgå 

från ett poststrukturalistiskt perspektiv, som förutsätter att objektsvärlden struktureras och 

                                                 
33

 Orvar Löfgren, ”Kulturellt slitage”, 136. 
34

 Orvar Löfgren, ”Tingen och tidsandan”, 197. 
35

 Ibid., 199. 
36

 Metaforen avser en scen i den franske författaren Marcel Prousts klassiska verk På spaning efter den tid som 

flytt (1913-1927), där kombinationen av en kopp lindblomste och en madeleinekaka får berättaren att minnas en 

scen från sin barndom. 
37

 Kopytoff, ”The cultural biography of things: commoditization as process”, 68. 
38

 Ibid., 67. 
39

 Bjørnar Olsen, In Defense of Things – Archaeology and the Ontology of Objects (Plymouth, 2010), passim. 
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förses med betydelser genom människors handlingar och sociala praktiker.
40

 I detta 

sammanhang utvecklas därför inte Olsens perspektiv vidare.  

 

Museiföremål och omladdningsprocesser 

De teorier som beskrivits ovan gäller föremål utanför museets väggar, ting som befinner sig i 

folks vardag och som fortfarande kan brukas. För sådant som placeras i ett museum ter sig 

omkodningsprocesserna särskilt speciella. Ett föremål som väljs ut att bli en del av ett 

museums samlingar genomgår det som brukar kallas musealiseringsprocessen, där objektet 

går från att vara ett bruksföremål till ett museiföremål. Denna utveckling går enligt Stefan 

Bohman via tre steg: identifiering, isolering och symbolisering.
41

  

 I ett hav av kulturyttringar identifieras vissa föremål som värda att bevara för framtiden, 

och får därmed status som kulturarv
42

. Det objekt som identifierats som kulturarv isoleras, 

byter kontext. Detta kan ske på flera plan. Något som förs till en museisamling isoleras från 

sin ursprungliga kontext; vanligen från den geografiska plats det härstammar från och/eller 

från dess skapare och brukare. Dessutom kan föremålet också isoleras tidsmässigt. Ett 

bruksföremål som använts av flera generationer kan exempelvis knytas till endast en av sina 

användare, och låses därmed till en specifik tidsrymd. Slutligen symboliseras föremålet, det 

vill säga förses med en specifik betydelse. Bohman beskriver detta som att föremålet 

”omkodas till att betyda något helt eller delvis annat än vad [det] gjort i sitt ursprungliga 

sammanhang. Det som musealiseras kodas om till att bli bärare av en speciell samtida 

betydelse, utifrån en samtida värderingsgrund.”
43

 Musealiseringsprocessen slutar dock inte 

där. Allteftersom tiden går kan objektet komma att identifieras som något annat och placeras i 

ett nytt sammanhang. En gudabild som förvärvades som ett bevis på en hednisk religion kan 

senare identifieras som ett konstföremål, och betraktas därmed på ett nytt sätt. Det blir en 

spiral där föremålet förses med nya innebörder och symboliska betydelser i takt med tidens 

svängningar. Museiföremål utsätts vidare för väldigt lite fysiskt slitage, då sådan åverkan i 

möjligaste mån dämpas genom konservering. Således är det endast det kulturella slitaget, 

samhällets förändrade normer, som påverkar kodningen av det musealiserade objektet. 

                                                 
40

 Eriksson m.fl, ”Den postkoloniala paradoxen, rasismen och ’det mångkulturella samhället’”, 18. 
41

 Bohman, ”Vad är museivetenskap, och vad är kulturarv?”, 17. 
42

 Begreppet kulturarv kan tolkas på många sätt. I denna uppsats utgår jag från att kulturarv är de föremål och 

företeelser som valts ut att bevaras för framtiden, och som isoleras och symboliseras enligt ovan beskrivna 

process. 
43

 Bohman, ”Vad är museivetenskap, och vad är kulturarv?”, 18. 
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Som en del av en utställning placeras tinget i en given kontext. Besökarens tolkning av 

föremålet blir beroende av utställningens tema och utformning, tillhörande texter och andra 

föremål som visas. Medan ett föremål i människors vardagsliv kan tolkas genom fria 

associationer blir förståelsen av detsamma i museet starkt beroende av det sammanhang det 

placerats i.
44

 Här handlar det därmed i grunden om vilka frågor och teman museipersonalen 

vill lyfta och vilka berättelser de låter föremålen symbolisera. Museet har tolkningsföreträde i 

beslutet om hur föremålen ska presenteras och förklaras. Löfgren konstaterar att 

”förtingligandet av minnet kan […] ske ytterst medvetet”.
45

 Museipersonalens hållning till 

föremålen beror i sin tur på de normer och föreställningar som råder i det samtida samhället. 

Museologen Kerstin Smeds skriver i en artikel att: ”Artefakterna i ett museum, eller på en 

utställning, får alltså sin Mening endast genom de sociala konventioner som råder i museets 

omgivning, genom den kollektiva erfarenhet som ’bor’ där, genom det mått av bildning och 

utveckling som finns där, dvs allt detta som kan kallas ett kollektivt Minne.”
46

  

Från att ha varit ett bruksobjekt skapat för ett specifikt syfte utses det musealiserade 

föremålet till en representant för en kultur, ett tema, en idé eller något helt annat; allt beroende 

av hur museet väljer att tolka och använda objektet. I etnografiska museer fungerar förvärven 

i grunden som bevis för andra sätt att leva.
47

 Tingets uppgift blir att tillgängliggöra och 

förklara det folk och den plats det tagits ifrån.48 Frågan om tolkningsföreträde blir särskilt 

relevant i fråga om etnografiska objekt, vars funktion och ursprung ofta är främmande för 

museibesökaren. Den tolkning och kontext som ges av museets personal blir den enda 

gällande för den besökare som inte har någon tidigare kunskap om det som ställs ut. 

Utställningsproducenterna har därmed en stark maktposition i möjligheten att bestämma hur 

föremålen ska skildras och vilka associationer de ska väcka hos publiken.  

De föremål som förvaras i museimagasinen för en mer diskret tillvaro än de som 

exponeras i utställningsmediet. Allt i samlingarna kan naturligtvis inte visas i utställningar 

samtidigt, och att ett föremål inte visas i den publika verksamheten beror oftast på ett det helt 

enkelt inte finns plats. Magasineringen bygger emellertid ändå, på något plan, på ett urval. 

Wilhelm Östberg konstaterar i boken Vem tillhör föremålen? att spektakulära föremål är 

                                                 
44

 Susan M. Pearce, ”Objects as meaning; or narrating the past”, 25-27. 
45

 Löfgren, ”Tingen och tidsandan”, 199. 
46

 Kerstin Smeds, ”Museumsutställningen som identitet och språk”, Dugnad – tidsskrift for etnologi, 2001:1-2, 

102. 
47

 Föreläsning: Kavita Singh (2013): ”The Future of the Museum is Ethnographic”, Pitt Rivers Museum, 

http://www.prm.ox.ac.uk/PRMconference_lectures.html, 2015-01-29. 
48

 Ibid. 

http://www.prm.ox.ac.uk/PRMconference_lectures.html
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viktigare för ett museums verksamhet än mindre uppseendeväckande ting.
49

 De 

töntifieringsprocesser Orvar Löfgren talar om kan således även appliceras på museiobjekt. 

Vissa föremål visas inte för allmänheten av andra skäl än att de kan uppfattas som ”tråkiga”. 

Det kan handla om föremål som sedan de införlivades i samlingarna kommit att betraktas som 

problematiska. Den stora mängd mänskliga kvarlevor som de tidiga etnograferna förde med 

sig hem från andra kulturer är till exempel svåra att ställa ut ur etisk synpunkt på etnografiska 

museer idag.
50

 Även vissa religiöst laddade föremål som egentligen inte är menade att 

beskådas av gemene man har fått kodas om och hanteras numera annorlunda. En växande 

hänsyn till föremålens ursprungliga kontext och avsedda användning har lett till att delar av 

samlingarna betraktas på ett annat sätt än då de först kom till museet. I museala sammanhang 

bör man kanske i sådana här fall snarare tala om en problematiseringsprocess än om 

töntifiering.    

 

  

  

                                                 
49

 Wilhelm Östberg, ”De begärliga föremålen från kungariket Benin”, i Vem tillhör föremålen? – Konstskatter 

från kungariket Benin i Etnografiska museets samlingar, red. Wilhelm Östberg (Stockholm, 2010), 67. 
50

 Claes Hallgren, ”Inledning”, i Mänskliga kvarlevor – Ett problematiskt kulturarv, red. Claes Hallgren 

(Stockholm, 2010), 12f. 



16 

 

Etnografiska museet och samlingarnas uppbyggnad 

I detta kapitel redogörs kortfattat för hur Etnografiska museets samlingar byggts upp. Fokus 

ligger på tiden före 1935, med avseende på de samlingar Etnografiska museet fick ta över då 

det grundades som en självständig institution.  

 

De äldsta delarna av Etnografiska museets samlingar härstammar från första halvan av 1700-

talet, och består av delar av det material som donerades till Kungliga vetenskapsakademien 

efter dess grundande år 1739. Tidens upptäckts- och forskningsresor hade medfört ett spirande 

intresse för det myller av främmande kulturer som fanns utanför den europeiska 

civilisationens gränser. Forskare, sjömän och upptäcktsresande förde med sig material från 

dessa exotiska folkslag till hemlandet. Bland det material som skänktes till 

Vetenskapsakademien fanns således inte bara zoologiska, botaniska och mineraliska föremål, 

utan även det som då kallades curiosa: vapen och husgeråd, gudabilder, hantverk och mycket 

mer från sällsamma människor i världens avlägsna avkrokar.
51

  

Vetenskapsakademiens samlingar växte snabbt och fick så småningom sin plats i det som 

skulle bli Naturhistoriska riksmuseet. Här kunde föremålen från och med år 1786 beskådas av 

allmänheten. I utställningarna låg tyngdpunkten på de naturvetenskapliga samlingarna, men 

det pågick alltjämt en fortsatt insamling av etnografiskt material. Under 1800-talet blev 

intresset för antropologi och den nyuppkomna etnografin allt större, och samlandet av 

etnografika blev därmed allt mer målinriktat. Medlemmar från Vetenskapsakademien och 

Vitterhetsakademien, liksom företrädare för det nybildade Antropologiska sällskapet, följde 

med på upptäckts- och forskningsresor för att själva samla in föremål från främmande 

kulturer. Utöver det aktiva insamlandet utgjorde donationer och uppköp en stor del av 

Naturhistoriska riksmuseets växande samlingar av etnografiska föremål. Mycket material kom 

till museet som gåvor eller inköp från missionärer, sjömän, diplomater, forskare och 

konstnärer som hemfört kulturföremål från sina resor. Från mitten av 1860-talet började det 

framföras krav på grundandet av ett etnografiskt museum i Stockholm. Allmänna etnografiska 

utställningen uppfördes 1878-79 för att väcka allmänhetens och vetenskapens intresse för 

bildandet av en sådan institution.
52

 

                                                 
51

 Murray, Anne, ”Etnografiska museet – Museihistoria”, 

http://www.varldskulturmuseerna.se/files/Etnografiska/samlingar/Historik%20-

%20Etnografiska%20museet%20och%20arkivet.pdf, 2015-02-04, 1. 
52

 Ibid. 

http://www.varldskulturmuseerna.se/files/Etnografiska/samlingar/Historik%20-%20Etnografiska%20museet%20och%20arkivet.pdf
http://www.varldskulturmuseerna.se/files/Etnografiska/samlingar/Historik%20-%20Etnografiska%20museet%20och%20arkivet.pdf
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1800-talet var också tiden för västvärldens konstruktion av rasismen och den Andre. 

Vetenskaper som biologi, etnografi och antropologi berättigade indelningen av människan i 

olika raser. Dessa klargjorde att olika folkslag var födda med olika värde och begåvning och 

därmed naturligt kunde ordnas i hierarkier.
53

 Europén stod högst upp på skalan, och hade som 

lott att civilisera och tukta de mindre utvecklade delarna av världen. Det betraktades därmed 

som moraliskt berättigat att plundra ”lägre stående” folkslag i kolonierna på deras 

kulturföremål. Motivet för insamling av etnografika var i grunden att kunna studera, 

klassificera och visa den Andre.
54

 Det skulle dock vara fel att påstå att alla samlare var 

hänsynslösa rasister. Varje tid måste förstås utifrån sina egna normer och samhällstrukturer, 

och samlarna var präglade av sin samtids världsbild. Många upprättade emellertid vänskapliga 

förbindelser med de folk de besökte och fann det svårt att betrakta dem som underlägsna sig 

själva.
55

   

Naturhistoriska riksmuseet förvaltade alltså stora mängder etnografiska föremål långt 

innan den etnografiska avdelningen grundades år 1900. Då Statens etnografiska museum 

slutligen grundandes som en självständig institution under Vetenskapsakademien år 1935 fick 

det överta Riksmuseets etnografiska avdelnings samlingar. Detta material kom att utgöra den 

grund på vilken det nya museet fick bygga vidare på, det arv institutionen har till uppgift att 

förvalta och hantera. Föremålen har funnit sin väg till samlingarna på många olika sätt, och 

man kan urskilja flera olika typer av förvärv. Donationer och inköp, men även krigsbyten och 

stöldgods, är några av de rubriker man skulle kunna sätta på museiobjekten. Ett och samma 

föremål skulle kunna klassificera sig till flera av dessa kategorier eftersom objekten ofta gått 

via ett flertal mellanhänder innan de slutligen hamnat i museet. Många gånger har därför den 

information som den ursprungliga skaparen eller brukaren kunnat ge gått förlorad längs 

vägen. Etnografiska museet, och Naturhistoriska riksmuseet innan dess, har därmed inte alltid 

kunnat ha kontroll över hur samlandet och informationsinhämtningen gått till. 

1966 upplöstes förbindelsen mellan Statens etnografiska museum och 

Vetenskapsakademien, och med det nya namnet Etnografiska museet var institutionen nu sin 

egen huvudman. Idag bygger museets aktiva samlande till stor del på samarbeten med andra 

museer, forskningsinstitut och lärosäten runt om i världen. Donationer från privatpersoner 

utgör alltjämt en betydande andel av de föremål som förs till samlingarna.
56  

                                                 
53

 Eriksson m.fl., ”Den postkoloniala paradoxen, rasismen och ’det mångkulturella samhället’”, 29. 
54

 Boursiquot, ”Ethnographic Museums: From Colonial Exposition to Intercultural Dialogue”, 65. 
55

 Lasse Berg, ”Drömmarnas hus”, i Med världen i kappsäcken – Samlingarnas väg till Etnografiska museet, red. 

Wilhelm Östberg (Stockholm, 2002), 12-13. 
56

 Wilhelm Östberg, Nyttan av en halv kalebass – Berättelser om föremål från Afrika (Stockholm, 2012), 7. 
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Föremålsstudier 

I det följande presenteras tre exempel på hur föremål i Etnografiska museets samlingar ställts 

ut, laddats och kodats om ett flertal gånger under sin tid i museet. Huvudsakligen studeras 

föremålens roll i utställningar producerade av och uppförda i Etnografiska 

museet/Riksmuseets etnografiska avdelning. I några fall handlar det om samarbeten med 

andra institutioner i Sverige. De utställningar som uppfördes innan 1935, då det som skulle bli 

Etnografiska museet
57

 fortfarande var en avdelning i Naturhistoriska riksmuseet, visades 

vanligen på andra platser runtom i Stockholm. Allmänna etnografiska utställningen uppfördes 

drygt tjugo år innan Naturhistoriska riksmuseets etnografiska avdelning grundades, men tas 

upp i en av föremålsstudierna. Denna utställning inkluderas i undersökningen eftersom den på 

många sätt lade grunden till det som skulle bli den etnografiska avdelningen, och i 

förlängningen Etnografiska museet. De utställningar som presenteras är de som föremålen är 

knutna till i museets sökdatabas Carlotta. Det är möjligt att föremålen förekommit i 

sammanhang som inte registrerats, och jag reserverar mig därför för sådana eventuella missar. 

Redogörelsen för hur de utvalda föremålen kodats och omvärderats ska ses som exempel 

på hur omladdningar av etnografiska museiföremål kan och har gått till, men de processer 

som beskrivs ska inte uppfattas som giltiga för allt material inom museet. Slutsatser från 

föremålsstudierna dras i slutet av detta kapitel, och diskussionen fördjupas i uppsatsens 

avslutande diskussion. 

 

Malangan 

Malanganer
58

 är den inhemska benämningen på masker och skulpturer av trä som skapats för 

att användas i begravningsriter i Nya Irland, en provins i dagens Papua Nya Guineas övärld. 

En malangan är en symbolisk avbildning av en död stammedlem och representerar den 

avlidnes karaktär och egenskaper. Malanganerna var ursprungligen menade att förstöras efter 

att ha använts i en ”malanganceremoni”, ett slags begravningsritual. En sådan ceremoni 

                                                 
57

 Etnografiska museet hette från grundandet 1935 till år 1966 Statens etnografiska museum. Vid brytningen med 

Vetenskapsakademien år 1966 bytte institutionen namn till Etnografiska museet. 1988-1999 var namnet Folkens 

museum – Etnografiska, och 1999 återtogs Etnografiska museet som namn i samband med att institutionen blev 

en del av de statliga Världskulturmuseerna. För att undvika onödig förvirring använder jag i detta kapitel 

genomgående det nuvarande namnet. 
58

 Ordet ”malangan” kan också stavas ”malagan” eller ”malanggan”. 
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hedrar de senaste årens döda och hjälper till att skicka vidare deras själar till andevärlden.
59

 

Malanganceremonierna lever kvar i dagens Nya 

Irland, men allt färre har kunskapen om hur 

maskerna och skulpturerna ska tillverkas. I takt 

med den ökade kontakten med omvärlden har det 

blivit vanligt att malanganerna säljs till 

utomstående istället för att brännas eller lämnas att 

ruttna efter användning.
60

 

Denna malangan ingick i en donation till 

Naturhistorska riksmuseet år 1890 från den 

svenske konstsamlaren Fredrik Robert Martin. 

Vem masken är avbildad för är okänt. I 

Etnografiska museets Generalkatalog benämns 

malanganen kort och gott som ”Dansmask” från 

Nya Irland.
61

 

 

Presentation i utställningar 

Riksmuseets etnografiska avdelnings nya utställning uppfördes 1917 och visade material från 

främst Amerika, Asien och Oceanien. Utställningen bestod nästan uteslutande av nyförvärv 

till den etnografiska avdelningens samlingar från de senaste tre åren.
62

 Skulpturer, masker, 

bruksföremål och kranier från olika folkslag ställdes ut, kompletterade med dioramor och 

modeller. I ”Musiksalen” kunde besökaren höra exotisk musik; kärlekssånger, stridsmusik 

och tempelmelodier från fjärran länder.
63

 Användandet av grammofon och fonograf gjorde det 

möjligt att ”få höra prov på de exotiska folkens, även de allra lägst ståendes, sång, musik och 

tal”.
64

 I denna utställning visas malanganen för första gången, tillsammans med andra föremål 

från Nya Pommern och Nya Mecklenburg, de nordöstra öarna i dagens Papua Nya Guinea. 

Benämningen malangan förekommer inte. Föremålen beskrivs istället som: ”en samling 

                                                 
59

 Richard Eves, ”The Play of Powers Made Visible: Magic and Dance in New Ireland”, Ethnos – Journal for 

anthropology vol. 69, 2004:3, 

http://www.tandfonline.com.proxy.ub.umu.se/doi/pdf/10.1080/0014184042000260026, 2015-03-17, 343ff. 
60

 Utställning: Magasinet – En etnografisk skattkammare, Etnografiska museet, Stockholm, besökt 2015-02-11. 
61

 Se bilaga 1, utdrag ur Generalkatalogen. 
62

 Utställningskatalog: Riksmuseets etnografiska avdelnings nya utställning (Stockholm, 1917), 3. 
63

 ”Bland etnografica på Riksmuseet”, författare okänd, Idun 1917:22, 

http://www.ub.gu.se/fasta/laban/erez/kvinnohistoriska/tidskrifter/idun/1917/pdf/1917_22.pdf, 2015-02-26, 355. 
64

 Utställningskatalog: Riksmuseets etnografiska avdelnings nya utställning (Stockholm, 1917), 23. 

Figur 1. Malangan. 1890.03.0040. Foto: 

Etnografiska museet. 

http://www.tandfonline.com.proxy.ub.umu.se/doi/pdf/10.1080/0014184042000260026
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förfädersmasker och liknande i trä skurna arbeten, vars invecklade sniderier och ornament äro 

goda prov på melanesiernas egendomliga ornamentik med dess djur- och människobilder. 

Samtliga dessa skulpturer torde tjäna till erinran om bortgångna anhöriga.”
65

 

Presentation och sammanhang var snarlika när malanganen ställdes ut igen tio år senare. 

Utställningen Exotisk konst och konsthantverk visades 1927 på Liljevalchs konsthall, och 

tillkom genom ett samarbete mellan Riksmuseets etnografiska avdelning och Liljevalchs. 

Föremål från Oceanien, Afrika och Asien ställdes ut som konstobjekt, ordnade enligt sitt 

geografiska ursprung. I avdelningen ”Nya Guinea och Melanesien” visades sköldar och det 

som beskrivs som ”dansmasker till religiösa fester” och ”religiösa träsniderier”, vilket torde 

avse museets samling av malanganer. Malangan förekommer inte heller nu som ord i 

katalogen.
66

  

I boken Primitiv konst från 1947 är framställningen ungefär densamma som i de tidiga 

utställningarna. Bokens tyngdpunkt ligger på att förklara världens kulturers konstnärliga 

förmåga. ”Infödingarna” på Nya Irland beskrivs som skickliga konstnärer, och ett par sidor 

ägnas åt att redogöra för särdragen hos deras masker och skulpturer. Här beskrivs också att 

föremålen från Nya Irland har en ceremoniell betydelse, men den exakta innebörden framgår 

inte.
67

 

De sista kannibalerna, eller ”Sten Bergman-utställningen”, visades 1960 på Etnografiska 

museet och omarbetades året därpå till en vandringsutställning. Till skillnad från de tidigare 

utställningar malanganen figurerat i var detta en tematisk, geografiskt avgränsad utställning. 

Tyngdpunkten låg heller inte i första hand på föremålens konstnärliga värde. Här berättade 

museet om biologen och upptäcktsresanden Sten Bergmans resa till Papua Nya Guinea 1957-

58. Sten Bergman var sedan 20-talet en populär radioröst med sina skildringar av fjärran 

platser och exotiska människor och djur. Huvudsakligen bestod utställningen av Bergmans 

egna fotografier och insamlade material, men den kompletterades med föremål från museets 

egna samlingar, däribland malanganen.
68

 Utställningen visade den mytiska bilden av 

kannibalen, den människoätande urmänniskan, som idag är bekräftad som mestadels osann.
69
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 Utställningskatalog: Riksmuseets etnografiska avdelnings nya utställning (Stockholm, 1917), 12. 
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 Utställningskatalog: Kortfattad vägledning över utställningen exotisk konst och konsthantverk 8-30 januari 
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68

 Etnografiska museet – Carlotta: Databasen för museisamlingar, ”De sista kannibalerna (1960)”, 
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1964 ställdes malanganen åter ut i ett samarbete med Liljevalchs. Etnografiska museets 

dåvarande chef Sigvald Linné var ordförande i utställningskommittén till Dolda skatter – 

Konst från fem världsdelar. I katalogens förskrift konstaterar Linné att intresset för 

etnografiska utställningar och samlingar varit alldeles för lågt i Sverige från myndigheternas 

sida, och att brist på plats och finansiering medfört att stora delar av de etnografiska skatterna 

inte kunnat visas i den utsträckning de förtjänat.
70

 Utställningens syfte anges vara ”att för 

konstnärer och annan publik framlägga ett vitalt bildmaterial, som till stor del legat glömt och 

magasinerat”.
71

 Ett delsyfte var också att höja ”den primitiva konstens” status som värdefullt 

och oersättligt kulturarv.
72

 Huvudsakligen bestod utställningen av olika slags masker och 

skulpturer. Katalogen anger att ”Urvalet vill visa den okända konsten i grupper, familjer och 

släkten, för att på så vis få huvudtyper och karaktärer att ge sig till känna.”
73

 Beteckningen 

primitiv konst problematiseras, då andra kulturer nu ansågs kunna leverera lika storartade 

konstverk som västvärldens konstnärer. Liksom i det tidigare samarbetet med Liljevalchs 

ställdes malanganen ut som ett konstföremål, men i katalogen ges också en kort beskrivning 

av malanganceremonierna på Nya Irland. Malangan finns denna gång med som ord i 

utställningen. 

1999 invigdes Etnografiska museets nya basutställning Den skapande människan. Temat 

var människans skaparkraft och utställningen sökte beröra skapande på både gott och ont. 

Grundläggande allmänmänskliga frågor om hur vi organiserar och förklarar vår tillvaro 

fördjupades i exempel på skapande i tre extrema naturmiljöer: Amazonas, Arktis och 

Australien. Till utställningen hörde också en avdelning om sägner och gudasagor. Här fanns 

malanganen tillsammans med andra religiösa och ceremoniella föremål, främst masker av 

olika slag och ursprung.
74

 Dessa användes för att lyfta frågor om hur ”tillvarons svårigheter, 

självklarheter och obegripligheter” bearbetats i myter och berättelser från hela världen.
75

 Den 

skapande människan omarbetades senare till basutställningen Ursprungsfolk i tre klimat som 

visas på museet sedan 2012.
76

 Mytavdelningen monterades då ner och malanganen ingår inte i 

den nya versionen, som mer inriktat fokuserar på kulturer i Amazonas, Arktis och Australien. 
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Föremålet idag 

Magasinet – En etnografisk skattkammare öppnades 2012. Basutställningen syftar till att ge 

besökaren en uppfattning om den stora mängd föremål som förvaras i museimagasinet, utom 

synhåll för publiken. Tanken är att utställningen ska tillgängliggöra en del av magasinets 

mångfald och dolda skatter. Cirka 6000 föremål av mycket varierande slag visas i montrar och 

lådor, ordnade enligt antingen föremålstyp, ursprung eller materialkategori. I förhållande till 

det myckna materialet innehåller utställningen få texter, ett medvetet val från museets sida 

som vill inspirera till eget upptäckande.
77

 Innehållet i montrarna förklaras med några 

övergripande meningar, och besökaren får sedan själv, om hen vill, fördjupa sig i föremålen 

genom att använda de surfplattor som finns placerade i utställningsrummet. 

Malanganen visas i en monter tillsammans med ett flertal andra masker och skulpturer 

från samma område i Papua Nya Guinea. Malanganer beskrivs i den tillhörande texten som 

”en etnografisk favorit” på många museer. Funktionen som representationer av de döda i 

begravningsceremonier nämns, liksom det faktum att de ursprungligen var menade att brännas 

eller förmultna efter användning. Den som väljer att läsa mer om de enskilda föremålen får 

lära sig om vad malanganerna avbildar och till viss del även om förvärvssammanhangen.
78

 

 Malanganen skapades för att hedra en avliden människas liv och skicka denne vidare till 

andevärlden. Kunskapen om vem den skapades för har gått förlorad, men under sin tid som 

etnografiskt museiföremål har den återfått sin ursprungliga beteckning och delar av sin 

biografi. 

 

Minneshuvud 

Bearbetningen av brons och mässing var, och är fortfarande, ett högt utvecklat hantverk i det 

afrikanska kungariket Benin.
79

 När britterna intog landet 1897 tillfångatogs kungen, samtidigt 

som en stor del av kungapalatsets bronsföremål
80

 och mängder av andra artefakter beslagtogs. 
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Föremålen såldes till museer och privata samlare och spreds över Europa och världen.
81

 År 

1907 donerade tysken Hans Meyer en samling av 31 Beninföremål till Riksmuseets 

etnografiska avdelning, och erhöll som tack den prestigefyllda Nordstjärneorden.
82

 I 

donationen ingick tre så kallade minneshuvuden, eller uhumwelao. Museets presentationer av 

ett av dessa huvuden undersöks i detta kapitel.
83

 

När en kung, en Oba, i Benin gick bort påbjöd 

seden att efterträdaren lät placera ett minneshuvud till 

hans ära på ett altare i det kungliga palatset. Huvudet 

var inte så mycket en avbildning av den döde kungen 

som en symbol för hans makt, visdom och lycka. I 

håligheten på hjässan placerades en rikt utsirad 

elefantbete på vilken viktiga händelser i Obans liv 

graverats. Altarna hedrade förfäderna och fungerade 

samtidigt som en form av historieskrivning med länkar 

till det förflutna.
84

 Minneshuvuden av brons fanns 

endast i kungapalatset och få utanför kungafamiljen 

och deras närmsta krets kunde se dem.
85

 Det 

minneshuvud som idag finns på Etnografiska museet 

var således ett mycket betydelsefullt och starkt laddat 

föremål i sin ursprungliga kontext. Uppgifterna i 

Etnografiska museets Generalkatalog om just detta 

minneshuvud är knapphändiga. Endast material, mått och geografisk härkomst anges.
86

 

Vilken Oba det tillverkats för är oklart, men huvudet har daterats till 1800-talet.
87
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Figur 2. Minneshuvud. 1907.44.381. Foto: 

Etnografiska museet  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1187887
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1187887


24 

 

Presentation i utställningar 

Minneshuvudet ställdes ut första gången 1913. Utställningen Nyförvärv från Amerika, Afrika 

och Asien samt ett antal föremål från Lappland visades i Konstakademiens lokaler, och 

innehöll precis som titeln antyder ett urval av nya föremål i samlingarna. Bland det 

geografiskt mycket spridda materialet fanns minneshuvudet, tillsammans med flera andra 

Beninföremål från Hans Meyers donation. Beninföremålen tolkades som historiska artefakter, 

och inte som de relativt nytillverkade föremål flera av dem faktiskt var vid denna tid. 

Katalogtexten beskriver att:  

 

När engelsmännen 1897 stormade Benin, gjordes en mängd intressanta fynd af föremål af elfenben och 

metall, verkliga konstskatter, hvilka visa, att dessa trakters invånare i forna tider innehaft en 

förvånande hög ståndpunkt å elfenbenssnideriets och bronsgjutningens område. Detta är så mycket 

mera anmärkningsvärdt, som dessa infödingar i öfrigt voro illa beryktade för sin vildhet.
88

 

 

Det spekuleras vidare i huruvida folket i Benin lärt sig att gjuta brons på egen hand, övertagit 

kunskaperna från någon annan afrikansk kultur, eller om hantverket möjligen introducerats av 

portugiserna långt innan engelsmännens ankomst till landet.
89

 

Våren 1953 visade Nationalmuseum utställningen Negerkonst i samarbete med 

Etnografiska museet, Etnografiska museet i Göteborg, Svenska missionsförbundet och en 

mängd privata samlare. Över femhundra föremål från mellersta och södra Afrika ställdes ut, 

varav en stor del lånats från Etnografiska museets samlingar. Tre av utställningskommitténs 

tio medlemmar representerade Etnografiska.
90

 Många västerländska konstnärer hade vid 

denna tid sedan länge hämtat inspiration från afrikanska kulturers formspråk, och Negerkonst 

hade som syfte att höja afrikanska konsthantverks egen status.
91

 Föremålen ordnades 

systematiskt i grupper med samma kulturella härstamning för att visa på lokala och etniska 

variationer inom den afrikanska konsten. I utställningskatalogen listas samtliga utställda 

föremål, med kommentarer av varierande längd. Några ord skrivs också om de olika kulturer 

som finns representerade, i första hand gällande folkgruppernas konstnärliga förmåga och 

estetiska uttryck.  

En stor del av Etnografiska museets Beninsamling fanns på plats i utställningen. Det 

konstaterades nu att bronsgjutningen var ett inhemskt, afrikanskt hantverk som beninerna 
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övertagit från Ife-civilisationen och själva utvecklat vidare.
92

 Beninföremålen beskrivs 

samtliga i ganska korta ordalag i katalogen. Eftersom föremålen i Negerkonst visades i 

egenskap av konsthantverk ges mycket lite information om de religiösa, ceremoniella och 

praktiska funktioner de skapats för att fylla. Minneshuvudet rubriceras som ”Kungahuvud”.
93

 

Dess härkomst från kungapalatset nämns, men inget skrivs om dess symboliska betydelser. 

Beninföremålens konstnärliga värde bedöms vara mycket högt och den tekniska kvalitén 

beskrivs som fulländad.
94

 Alla kulturer får dock inte samma lovord. Den stil som 

kännetecknar skulpturerna från Bakongo värderas exempelvis i katalogen som ”patetisk” och 

”aggressiv”.
95

 

I boken Primitiv konst, som gavs ut några år tidigare, är framställningen något 

annorlunda. Huvudet beskrivs här som en avbildning av en krigare och dess kungliga 

anknytning och roll som minnesbärare framgår inte. Det tolkas istället som blott en hållare för 

de utsirade elefantbetarna.
96

  

1998 visades minneshuvudet igen, i utställningen Staden – Speglingar av kosmos. 

Utställningen visades i samband med Stockholms roll som kulturhuvudstad 1998, och var en 

del av ett samprojekt med tre andra museer. Etnografiska museet, Naturhistoriska riksmuseet, 

Statens historiska museum och Nordiska museet samarbetade under paraplytemat ”Staden – 

Himmel eller helvete”. Varje institution fick, med utgångspunkt i sina egna samlingar och 

uppdrag, gestalta varsin aspekt av stadsbildning och stadsliv.
97

 Resultatet för Etnografiska 

museets del blev Staden – Speglingar av kosmos. Utställningen behandlade temat tro och 

skildrade sju heliga städer, varav en var Benin City. De sju städerna fungerade som exempel 

på hur andlighet, kosmiska principer och religiösa ledare inverkat på den tidiga 

stadsbildningen.
98

 I Benindelen beskrevs Oban och hans palats, med fokus på Obans roll som 

gudomlig härskare och sammanhållande kraft för staden och riket. Minneshuvudet och resten 

av museets Beninsamling fanns närvarande i utställningen. Föremålens funktion i sina 

ursprungssammanhang förklarades i tillhörande texter. Det nämndes också att den beninska 
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kulturen blivit känd för västvärlden 1897 genom det som beskrivs som en ”brittisk 

straffexpedition riktad mot Benin City”.
99

  

 

Föremålet idag 

Vem tillhör föremålen? Konstskatter från kungariket Benin är en senare tillkommen del av 

den permanenta utställningen Med världen i kappsäcken som uppfördes i Etnografiska museet 

2002. Utställningen i sin helhet fokuserar på hur valda delar av samlingarna hamnat i museet, 

och berättar om upptäcktsresande och vetenskapsmän som på olika sätt förvärvat material från 

andra kulturer. Benindelen öppnades 2009 och behandlar det historiska och nutida Benin. 

Föremålens roller i hemlandet förklaras, liksom vad de betyder för museet idag.
100

 Kronprins 

Eheneden Erediauwa Edaiken, nuvarande Obans bror, var med och invigde utställningen och 

höll på vernissagen ett tal om behovet av att föremålen återlämnas till Benin.
101

  

Minneshuvudet är placerat i en egen monter, i den del av utställningen som låter olika 

röster för och emot repatriering av Beninsamlingen komma till tals. Bland de motargument 

som framförs finns att det ingår i etnografiska museers uppdrag att representera den Andre 

utanför den egna kulturen, och att föremålen också är en del av västvärldens historia som 

kolonisatörer. I utställningen noteras också att den största samlingen av beninska hovföremål 

idag finns i just Benin, eller dagens Nigeria.
102

 

Boken Vem tillhör föremålen? utgavs i samband med Beninsamlingens inträde i 

basutställningen. Här problematiseras museets rätt till Beninföremålen. Prins Edun Agharese 

Akenzua skriver i ett eget kapitel om vikten av att de förs tillbaka till hemlandet, och flera 

andra beninska röster får komma till tals. Wilhelm Östberg, bokens huvudförfattare, 

konstaterar dock i sin slutdiskussion att föremålen sedan länge hör hemma i samlingarna, och 

att repatriering inte är det enda sättet att samarbeta kring föremålen. Östberg utesluter inte 

enstaka återföranden till hemlandet, men menar att ett återförande av hela Beninsamlingen 

skulle leda till en potentiellt svår diplomatisk situation: en sådan handling skulle kunna ses 

som en indirekt uppfordran till andra museer runtom i Europa och världen att lämna tillbaka 

sina Beninföremål.
103
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Minneshuvudet var i sin ursprungliga kontext en kunglig minnesbärare. Efter 

musealiseringen har det gått från att klassificeras som en historisk, exotisk artefakt, till att 

presenteras som ett exempel på högtstående konsthantverk, till att de senaste åren ha återfått 

något av sin ursprungliga laddning. 

 

Troféhuvud 

1865 donerade den brasilianske läkaren och naturforskaren Francisco da Silva Castro en 

omfattande samling föremål från brasilianska stamfolk till Kungliga vetenskapsakademien 

(och i förlängningen till Naturhistoriska riksmuseets samlingar). I donationen ingick detta och 

två andra torkade troféhuvuden från Mundurucústammen. Mundurucús troféhuvuden 

tillverkades genom preparering av dödade fienders huvuden. De fungerade som symboler för 

krigarnas tapperhet i strid och ansågs 

ha betydelse för stammens 

jaktlycka.
104

 

Detta troféhuvud ges en 

jämförelsevis lång beskrivning i 

Generalkatalogen. Dess utseende 

beskrivs i detalj, men inget nämns om 

dess symboliska betydelse. Dock 

anges att det möjligen rör sig om ett 

huvud från en medlem av stammarna 

Cayapó eller Manhé.
105

 Mer än så är 

inte känt om den människa vars huvud 

vilar i Etnografiska museets samlingar.  

 

Presentation i utställningar 

I Arvfurstens palats i Stockholm visades Allmänna etnografiska utställningen 1878-1879. 

Den tillhörande katalogen innehåller över 6200 nummer, men utställningen omfattade långt 
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fler enskilda föremål, då många katalogposter berör grupper av liknande objekt.
106

 Materialet 

hämtades dels från Naturhistoriska Riksmuseets samlingar, dels genom inlån från 

privatpersoner och andra museer i Sverige. Vapen, kläder och bohag, gudabilder, masker och 

mänskliga kvarlevor från i princip hela världen utanför Europas gränser ställdes ut i syfte att 

väcka allmänhetens och vetenskapens intresse för bildandet av ett etnografiskt museum som 

skulle kunna ”lemna en åskådlig bild af seder och bruk hos jordens folk och utgöra en källa 

för vetenskapliga studier af mensklighetens kulturutveckling”.
107

 

Det mycket omfattande materialet ledde till att upplysningarna om de enskilda föremålen 

blev kortfattade. Det brasilianska troféhuvudet presenterades tillsammans med de två andra 

huvudena från da Silva Castros donation i korta ordalag rörande utseende och geografisk 

härkomst.
108

 Hjalmar Stolpe uttrycker i katalogens inledning en önskan att kunna förse varje 

katalogpost med mer information, och skriver att han gärna skulle se att de europeiska 

benämningarna på objekten kompletterades med originalnamnen.
109

 Stolpe pekar också på att 

kunskapen om härkomst och ursprunglig beteckning många gånger är otillräcklig: eftersom 

föremålen ofta funnit sin väg till samlingarna genom flera mellanhänder har tillfredställande 

proveniens och information gått förlorad längs vägen.
110

 

Det skulle dröja 131 år innan det torkade huvudet från Brasilien visades för allmänheten 

igen, och denna gång i ett helt annat sammanhang. Utställningen (O)mänskligt uppfördes 

2010 och kom till genom ett samarbete mellan Etnografiska museet, Forum för levande 

historia och Riksutställningar. Utställningen bestod av två delar, varav den ena visades på 

Etnografiska och den andra på Forum för levande historia. I Etnografiska museets del av 

utställningen skildrades och problematiserades den omfattande insamling av mänskliga 

kvarlevor som de tidiga etnograferna och antropologerna ägnade sig åt. Den utställning som 

visades på Forum för levande historia berörde framför allt frågor om den svenska rasbiologins 

historia.
111

 Vid denna tid var det länge sedan mänskliga kvarlevor ställdes ut i denna mängd 

på Etnografiska museet. (O)mänskligt förutsatte en rad etiska överväganden och en 

medvetenhet om den problematik som exponerandet av kranier och annat mänskligt material 

numera innebär. I ett uttalande i Sveriges Radio beskriver Simon Ekström, etnolog på 
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Etnografiska museet, projektet som ett sätt att väcka debatt, och en väg mot att inleda 

förhandling om eventuell repatriering till de kulturer föremålen stammar från.
112

 

 

Föremålet idag 

Sedan Etnografiska museets del av (O)mänskligt monterades ned 2011 befinner sig det 

torkade huvudet åter i museets magasin och visas inte för allmänheten.  

Mänskliga kvarlevor på etnografiska museer har blivit en het fråga de senaste tjugo 

åren.
113

 I boken Med världen i kappsäcken tas några exempel på mänskligt material i 

samlingarna upp för diskussion och problematisering, dock inte detta eller något av de andra 

torkade huvuden som Etnografiska museet förvarar. Fokus ligger på två lyckade exempel på 

repatriering av mänskligt material i samlingarna.
114

 Boken Mänskliga kvarlevor – Ett 

problematiskt kulturarv gavs ut 2010 i samband med uppförandet av (O)mänskligt.
115

 I boken 

studeras några av de människor som samlade in mänskligt material till museet. Här fördjupas 

de frågor om rasbiologi, rasism och förtryck som behandlades i utställningens olika delar. I 

bokens inledning för Claes Hallgren ett resonemang om hur mänskliga kvarlevor på museer 

fått nya symbolvärden genom åren. Det konstateras också att Statens museer för världskultur 

har en i grunden positiv hållning till repatriering av mänskliga kvarlevor.
116

 

Det brasilianska troféhuvudet var i sitt ursprungssammanhang en symbol för krigs- och 

jaktlycka. Som museiföremål har det gått från att först användas för att väcka intresse för 

etnografi och bildandet av ett etnografiskt museum, till att i sitt senaste framträdande ställas ut 

för att belysa frågor om västvärldens övergrepp på andra kulturer och kritisera den tidiga 

etnografins metoder. 
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Slutsatser föremålsstudier 

De tre exempel som studerats visar samtliga på en tydlig utveckling i Etnografiska museets 

förhållningssätt till föremålen. Alla tre har funnits i samlingarna i över ett sekel, och de har 

under denna tid försetts med nya betydelser och berättelser, kodats och laddats om. 

Sammanfattningsvis kan Etnografiska museet/Riksmuseet sägas ha gått från att presentera 

föremålen i geografiskt omfattande och exotifierande utställningar, till att placera dem i mer 

tematiska, problematiserande sammanhang. Förenklat kan den utveckling föremålsstudierna 

visar på sammanfattas i tre steg: presentera, legitimera och problematisera.  

Det första steget kännetecknas av de tidiga, geografiskt mycket omfattande, 

utställningarna, som presenterade andra kulturer på ett i grunden exotifierande sätt. Föremål 

från hela världen utanför Europa visades samtidigt, och gav bilden av de Andra, de som lever 

utanför civilisationens gränser. Att föremål från Lappland 1913 visades sida vid sida med 

material från Amerika, Afrika och Asien, indikerar till exempel hur främmande den samiska 

kulturen fortfarande tedde sig i Stockholm början av 1900-talet. Européns tolkning av 

omvärlden hade företräde. Utställningarna innan 1935 tycks i första hand ha syftat till att 

väcka allmänhetens intresse för etnografi och bildandet av ett etnografiskt museum.    

I nästa steg syftar museet till att, på något plan, legitimera de kulturer som visas i 

utställningsmediet. Här finns en tanke om att andra sätt att göra saker också kan vara bra, och 

att den Andres hantverk kan förtjäna att uppmärksammas i sin egen rätt. Här finns en tydlig 

tendens att vilja omkoda etnografiska föremål till konst, vilket kan ses som ett sätt att i någon 

mening försöka ge erkännande åt andra kulturer. Detta skulle kunna ses som en del av den 

process av globalisering och dekolonisering som följde efter andra världskriget. 

Utställningarna Negerkonst och Dolda skatter, som båda syftade till att höja den ”primitiva 

konstens” status kan ses som en del av detta steg.  

Det tredje steget präglas av problematisering och självreflektion. Större vikt läggs nu på 

den världsåskådning västvärlden och samlarna präglades av under kolonialtiden. Museets 

egen historia har blivit föremål för självreflektion och -kritik. Museet presenterar fortfarande i 

första hand kulturer utanför Europas gränser, men den Andres egen röst och egna kunskaper 

får i allt större utsträckning komma till tals. Utställningarna Med världen i kappsäcken och 

(O)mänskligt är exempel på sådana problematiserande satsningar. 

Det går inte att tidsmässigt urskilja några tydliga gränser mellan dessa tre steg. Till denna 

process följer också en allt större kunskap om föremålens avsedda användning och de kulturer 

de stammar från. Originalnamn och -betydelser som tidigare inte presenterats återförs. 

Religiösa och bruksrelaterade föremål presenteras allt mer som just vad de är, snarare än som 
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konstobjekt. Det har också skett en utveckling mot tydligare avgränsade utställningar, i 

ämnesmässigt såväl som i geografiskt avseende.  

Av de 220 000 föremål som finns i Etnografiska museets samlingar visas flertalet endast 

någon enstaka gång för allmänheten, många aldrig någonsin. De tre föremål som studerats här 

är sådana som trots ställts ut ett flertal gånger och varit möjliga att koda om. Att dessa kunnat 

figurera och fungera i flera olika slags sammanhang beror troligen på den enkla anledningen 

att alla tre är intresseväckande föremål. Wilhelm Östberg konstaterar i Vem tillhör föremålen? 

att ett etnografiskt museum fyllt av enbart ”mindre intressanta” föremål, korgar, krokar och 

skärvor, blir ganska torftigt och tråkigt.
117

 Det krävs spektakulära ting att visa för publiken 

menar Östberg, och han skriver att ”visst är det så att de etnografiska museerna behöver sina 

prestigesamlingar”.
118

 Fantasieggande objekt blir därmed lättare en beständig del av museets 

publika verksamhet, medan mindre lockande föremål löper större risk att fastna i en 

magasinerad tillvaro.  

I egenskap av intressanta objekt har minneshuvudet och malanganen varit möjliga att 

koda om och fungera i ett flertal olika sammanhang. Museets presentationer av dessa två 

föremål följer också en mycket liknande utveckling. Båda presenterades först i geografiskt 

omfattande, exotifierande utställningar, kom senare att klassificeras som konsthantverk, och 

har de senaste decennierna förekommit i mer tematiserade och problematiserande 

sammanhang. Det brasilianska troféhuvudet tycks ha varit något mer problematisk att hantera 

och har inte visats för allmänheten lika många gånger. Sannolikt beror detta på att det ju rör 

sig om ett föremål som en gång varit en levande människa. Då över 100 år skiljer de två 

utställningar det visats i är skillnaden i sammanhang påfallande. Att huvudet inte nämns i 

Primitiv konst är föga förvånande; att försöka klassificera ett torkat huvud som konst på 40-

talet bör ha varit mycket svårt, och skulle antagligen vara det även idag. I Mänskliga 

kvarlevor – Ett problematiskt kulturarv beskriver Claes Hallgren hur europeiska museer en 

lång tid efter andra världskrigets slut alls inte ställde ut sina samlingar av mänskligt material. 

Det rasbiologiska arvet var då för problematiskt att behandla, vilket kan kopplas till Stefan 

Bohmans resonemang om oviljan att ta sig an svåra ämnen i utställningsmediet en kort tid 

efter en förändring.
119

 Det är först de senaste decennierna som det rasbiologiska arvet tagits 

upp för diskussion, då det finns en viss tidsmässig distans. Hallgren menar att denna 
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utveckling sannolikt är ett resultat av ”postkoloniala ambitioner om att justera historiska 

orättvisor och att göra upp med det västerländska koloniala arvet”.
120

  

Ett museums innehåll utgår inte bara från dess eget uppdrag, utan speglar även rådande 

värderingar i samtiden och det omgivande samhället. Den utveckling som går att se i hur 

Etnografiska museet hanterat sina föremål visar också på hur normer och värderingar i 

samhället förändrats, från kolonial dåtid till den globala, postkoloniala nutiden. Den 

omkodningsprocess som malanganen, minneshuvudet och troféhuvudet gått igenom ska 

därför inte ses som avslutad. Hur tingen (eventuellt) kommer att presenteras i kommande 

sammanhang beror på vilken position museet tar i framtiden och vilka frågor personalen och 

samhället då anser angelägna att behandla.  
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Hanteringen av det koloniala arvet 2015 

 

Världskulturmuseerna vill bidra till att göra dagens värld mer begriplig genom vår kunskap och våra 

perspektiv. Föremålen som förvaltas vid Världskulturmuseerna kommer från alla världens hörn och 

representerar flera tusentals år av mänskligt skapande och kreativitet. I dialog med våra besökare vill vi 

bejaka världens mångfald och på så sätt bidra till en hållbar global utveckling.
121

 

 

Ovanstående citat är Världskulturmuseernas verksamhetsmål, en vision Etnografiska museet 

ska vara delaktigt i att uppfylla. Liksom Hjalmar Stolpe en gång tänkte ingår det fortfarande i 

museets syfte att tillgänglig- och begripliggöra världen utanför den egna kulturens gränser.
122

 

Precis som Stolpe förutspådde har det också varit nödvändigt för museet att följa tidens och 

vetenskapens utveckling, varför ord som dialog, hållbar global utveckling och mångfald nu 

betonas. Museet ska finnas till för samtiden, vilket kräver ny slags hantering och 

kontextualiserande av samlingar som formades enligt kolonialtidens värderingar. I detta 

kapitel granskas vilka teman Etnografiska museet vill lyfta i de utställningar som visas idag, 

hur föremålen används och hur det koloniala arvet hanteras. 

 

Åtta basutställningar visas på Etnografiska museet i februari 2015. Dessa är: Med världen i 

kappsäcken, Magasinet – En etnografisk skattkammare, Japan – Bild och självbild, 

Nordamerikas indianer, Ursprungsfolk i tre klimat, Dansmaskens berättelse, Sundi Mongo 

1980 och Missionsutställningen 1907. Samtliga basutställningar är föremålsbaserade, och alla 

utom Dansmaskens berättelse bygger helt eller delvis på material insamlat tidigt i museets 

historia, under den koloniala tiden. Utöver basutställningarna visas även den tillfälliga 

utställningen The Other Camera, samt några små tillfälliga utställningar i entréhallen.  

Magasinet – En etnografisk skattkammare är den som kanske mest påminner om det 

tidiga 1900-talets etnografiska utställningar, åtminstone sett till innehållet. Föremål från hela 

världen visas, utan tematiska, tidsmässiga eller geografiska restriktioner, för att visa på 

museimagasinets mångfald och myller av material. I fokus står själva föremålet. Istället för att 

placeras i en på förhand bestämd berättelse ges den samlade kunskap som finns om det 

enskilda objektet avseende tillverkning, ursprunglig användning och förvärvssammanhang. I 

introduktionen till utställningen fastslås också det faktum att samlingarna hanterats på olika 
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sätt genom museets historia, och några citat ur tidigare kataloger och publikationer får 

illustrera hur museets position i samhället förändrats.
123

 

I Med världen i kappsäcken berättas historien om några av de människor som samlat in 

material till museet. Här skildras bland annat Sten Bergmans expeditioner till Oceanien och 

svenska missionärers resor i Afrika. I fokus står samlarnas resor och de värderingar som stod 

till grund för deras förvärv. De föremål som visas är de som samlarna förde med sig hem. 

Berättelsen handlar dock i grunden inte om de kulturer tingen stammar från, utan om européns 

förhållande till sin omvärld under kolonialtiden.  

En liknande problematisering av det tidiga insamlandet av etnografika finns i 

Ursprungsfolk i tre klimat, om än inte lika genomgående som i Med världen i kappsäcken. I 

introduktionstexten påpekas att numera förlegade synsätt präglade insamlingen av de föremål 

som ställs ut, liksom att de fotografier som visas representerar ojämlika maktrelationer mellan 

koloniserad och kolonisatör.
124

 Utställningen handlar om ursprungsfolk i Amazonas, 

Australien och Arktis och ett bärande tema är hur dessa kulturer trängts undan och utsatts för 

övergrepp på grund av kolonisation och exploatering. Utställningen riktar sig i första hand till 

grundskolelever, och är tänkt att kunna väcka diskussion om ämnen som identitet, 

maktrelationer, klimatförändringar och globalisering.
125

 På museets hemsida resoneras kring 

de föremål som ställs ut: ”Kanske kan de bruksföremål som samlades in för 100 år sedan från 

ursprungsbefolkningar få nya innebörder? Vi kan se dem som ett förråd av idéer och 

teknologier, en sorts fröbank i en tid när vi alla tvingas tänka och leva mer hållbart”.
126

  

Nordamerikas indianer berättar precis som namnet antyder om den nordamerikanska 

ursprungsbefolkningen. Utställningen behandlar både tiden före och efter Columbus, och gör 

nedslag i ett antal olika teman. Bland annat behandlas indianens roll i svensk kulturhistoria; 

svenskens förhållande till och uppfattning av indianen. Här finns också en samling föremål 

som egentligen inte är avsedda att ses av gemene man, kraftladdade och heliga föremål som 

inte är menade att ställas ut för allmän beskådan. Dessa är placerade bakom ett draperi och 

besökaren får själv välja om hen vill se dem eller inte.
127

 Detta kan ses som respekt för, eller 

åtminstone ett försök till hänsyn till den laddning objekten hade i sina ursprungliga 
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sammanhang. En tillhörande text uppmanar besökaren till reflektion kring vad museer 

egentligen kan och bör visa. 

Missionsutställningen 1907 är speciell såtillvida att det är en utställning om en av museets 

tidigare utställningar. Utställningen syftar till att visa hur museet presenterade Kongo i början 

av 1900-talet, och diskuterar följderna av dåtidens exotifierande framställning av Afrika. Den 

angränsande utställningen Sundi Mongo 1980 öppnades första gången 1983, och har därefter 

bearbetats ett flertal gånger. Den nuvarande versionen består av en modell av den 

kongolesiska byn Sundi Mongo, samt några fullskaliga rekonstruktioner av bostadshus. 

Utställningen skildrar bylivet på 80-talet, och har kompletterats med bilder från samma by 

tagna 2005. När utställningen först byggdes på 80-talet var det i syfte att föra fram en 

avdramatiserad bild av livet i Afrika. Sedan dess har den kommit att kritiseras för sin 

framställning av kongolesiskt vardagsliv, då den inte längre speglar dagens förhållanden. Just 

nu pågår därför arbetet med att utveckla en ny, mer relevant basutställning om Afrika, som 

planeras invigas 2016 eller 2017.
128

 

De historiska föremål som fyller utställningssalarna speglar inte nödvändigtvis hur 

människor från samma kulturer lever idag. I några utställningar ges därför också nutida 

perspektiv på de kulturer som presenteras. Nutida hantverk från kungariket Benin och 

nordamerikanska indianstammar ställs i kontrast till de sekelgamla samlingar som också 

visas. Det har tidigare varit så gott som praxis att i etnografiska utställningar presentera 

historiska objekt utan någon tydlig tidsmässig förankring.
129

 Det samtida perspektivet fäster 

därmed de äldre föremålen i en förfluten tid. Att tillföra nutida föremål ger insikten att en 

kultur inte är statisk och tidlös. Traditioner kan leva kvar, men samtidigt utvecklas och 

förändras.  

Överhuvudtaget har Etnografiska museet i stor utsträckning övergått från ett löst till ett 

låst tidsperspektiv i sina utställningar. Peter van Mensch beskriver i sin modell för 

utställningsanalys olika sätt att presentera föremål i museala sammanhang. Antingen 

presenteras tinget som en del av ett valt koncept eller en bestämd kontext, eller så ställs 

föremålet ut med utgångspunkt i dess egen historia.
130

 Båda dessa tillvägagångssätt går att 

finna i Etnografiska museet idag, men jämfört med de tidiga utställningar som beskrivs i 

föregående kapitel läggs numera större vikt vid den samlade kunskap som finns om föremålet. 
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Detta är en presentationsteknik van Mensch kallar ”det kompletta tinget”, och som Igor 

Kopytoff nog skulle kalla förtecknandet av tingens biografier.
131

 Det självreflektiva grepp 

som genomsyrar flera av dagens utställningar gör att tingens förvärvssammanhang måste 

förklaras, och de betydelser insamlarna tillskrev föremålen ställs i kontrast till deras funktion i 

sina ursprungliga sammanhang. Utställningen om föremålen från kungariket Benin är på 

många sätt berättelsen om tingens biografier; deras förändrade betydelser och sammanhang. 

Också i Magasinet utgår presentationen från föremålen själva. Det bör dock påpekas att den 

information som är knuten till de föremål som ställs ut i Magasinet i stor utsträckning är 

samma information som ges i museets sökdatabas Carlotta. Informationen i Carlotta beskrivs i 

utställningen Ursprungsfolk i tre klimat som präglad av nu förlegade synsätt, vilket inte 

framgår i Magasinet.  

Den starka tendens som tidigare funnits att klassificera etnografiska föremål som 

konstobjekt är inte längre lika uppenbar på Etnografiska museet. Tyngdpunkten ligger numera 

på den ursprungliga bruksrelaterade eller ceremoniella betydelsen, eller de symbolvärden 

föremålen tillskrivits i olika tider. Inga av de utställningar som visas på museet idag beskrivs i 

första hand som konstutställningar. Undertiteln till Beninutställningen anger visserligen att det 

rör sig om ”konstskatter”, men utställningen i sin helhet fokuserar på objektens symboliska 

värden snarare än de estetiska aspekterna. Den tillfälliga fotoutställningen The Other Camera 

skulle möjligen kunna betraktas som en konstutställning. Här visas bilder tagna av tretton 

sydafrikanska fotografer. Fotografierna är tagna mellan 1950 och 2013 och visar en annan 

version av den tidens Sydafrika än den vi i västvärlden är vana att se. Bilderna präglas av 

livsglädje, stolthet och värdighet snarare än av apartheid och förtryck, även om också dessa 

teman finns närvarande. Utställningstiteln kan tolkas som en syftning till den Andre 

kameramannen. Det är den Andres version av den egna tillvaron som visas, istället för den 

vites tolkning av livet i Sydafrika. Bilderna i The Other Camera är därmed inte bara konst, 

utan syftar i första hand till att väcka diskussion om bilden av dagens och dåtidens Sydafrika. 

The Other Camera är en vandringsutställning och tillhör inte Etnografiska museets egna 

produktioner. Det är dock inte ovanligt att denna typ av projekt visas i etnografiska museer 

idag. Historikern Kavita Singh beskriver etnografiska museer som en allt större arena för verk 

av samtida konstnärer och fotografer från andra kulturer.
132
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Sammanfattningsvis kan de utställningar som visas på Etnografiska museet idag sägas 

visa en genomgående tämligen problematiserande och självreflekterande hållning till det 

koloniala arvet. Även om de föremål som visas härstammar från kulturer från hela världen så 

handlar utställningarna på många sätt lika mycket om Europa och européns förhållningssätt 

till sin omvärld. Det finns emellertid också problematiska aspekter att ta fasta på i de 

utställningar som visas idag. Flera utställningar, exempelvis Japan – Bild och självbild och 

Missionsutställningen 1907, saknar tydliga introduktionstexter, vilket gör det svårt för 

besökaren att förstå vad utställningarna är menade att uppnå. Också de utställningar som har 

ett uttalat syfte kan vara svåra att ta till sig för den besökare som inte läser texterna. Ulla 

Wagner menar att besökaren, då hen saknar förkunskaper i det som visas, lätt tar fasta på de 

exotiska aspekterna i det hen ser.
133

 För en sådan besökare är Etnografiska museet fortfarande 

på många sätt exotifierande och visar fortfarande den Andre. Det är därför nödvändigt att vara 

övertydlig och förutsätta att besökaren inget vet om de kulturer och ämnen som tas upp.  

Att tingen fortfarande finns i Etnografiska museets förvar visar alltjämt på maktrelationer 

mellan kolonisatör och koloniserad. Vi i väst kan inte se oss själva utställda i museer i de före 

detta koloniserade delarna av världen. De kulturhierarkiska rollerna lever kvar.
134

 Även om 

förvärvssammanhangen problematiseras i flera av dagens utställningar betonas dock i många 

fall att tingen numera är museiföremål och att de så bör förbli.
135

 

Det som visas för besökaren motsvarar vidare endast en liten del av allt det som inte 

visas, allt som har valts bort. Allt som ställs ut i ett museum är produkter av ett aktivt val. Till 

utställningen Magasinet, som ju syftar till att tillgängliggöra museimagasinets mångfald, har 

personalen fritt kunnat välja ut föremål från de hundratusentals som finns i samlingarna, utan 

geografiska eller tematiska restriktioner. För varje föremål som valt ut har emellertid 

hundratals valts bort. Utställningen känns dock i grunden ganska politiskt korrekt. Här finns 

inget som är uppenbart problematiskt. Överhuvudtaget visas mycket lite av den omfattande 

samling mänskliga kvarlevor museet förvaltar. Jag som besökare har också svårt att avgöra 

om mer av det som visas egentligen inte borde finnas här, för allmän beskådan. När det gäller 

föremål jag inte har någon tidigare kunskap om blir museets förklaring och presentation den 

enda rådande, och jag litar på att den framställning jag möter är sann. Detta visar återigen på 

den starka maktposition museet besitter i möjligheten att dölja eller framhäva delar av 

föremålens biografi.  
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Avslutande diskussion 

Panta rei, allt flyter. Herakleitos ord gäller ännu. Att normer, paradigm och föremåls 

symbolvärden är föränderliga har varit ett genomgående tema i denna uppsats. Vi har i det 

föregående sett hur tre föremål i Etnografiska museets samlingar bytt betydelser genom åren, 

och följt hur museets hantering av sitt koloniala arv har förändrats. Men kan allt fortsätta flyta 

och förändras i all evighet? Kanske måste vissa saker någon gång ändå sjunka, försvinna för 

att ge plats åt något helt nytt. I denna avslutande diskussion för jag ett resonemang om 

etnografiska museers förändrade roll i det europeiska, postkoloniala samhället. 

Är etnografiska museer över huvud taget relevanta i ett samhälle som allt mer präglas av 

mångkultur, mångfald och globalisering? Finns det fortfarande en poäng i att studera och 

presentera kulturella skillnader? Behöver etnografiska museer etnografi? Dessa har varit 

centrala frågor i de senaste decenniernas debatt kring etnografiska museers samtida och 

framtida roll.
136

 Museernas tidigare form och innehåll kan, enligt Orvar Löfgrens resonemang, 

sägas ha töntifierats, utdaterats. Ett etnografiskt museum á la sent 1800-tal/tidigt 1900-tal 

skulle knappast uppfattas som relevant idag. Ett sådant skulle sannolikt kodas om till ett 

museum över sig själv och dåtidens värderingar. I det postkoloniala, globala samhället skapar 

inte etnografiska museer längre den europeiska identiteten på samma sätt som då de en gång 

grundades. Den som de tidiga etnograferna skulle ha betraktat som den Andre, vars 

kulturföremål museerna förvaltar och ställer ut, kan idag vara svensk medborgare. Den 

statiska, essentialistiska och hierarkiska kultursyn som låg till grund för etnografins uppkomst 

är sedan länge förlegad. I inledningen till Globaliseringens kulturer konstateras att ”Kulturer 

har aldrig utgjort några fasta och homogena enheter med en definierbar ’kärna’ eller ’essens’ 

[…]. Globaliseringen medför dessutom att kulturella sammanhang som tidigare haft en viss 

stabilitet nu är stadda i upplösning. Kulturer ersätts av kulturella flöden och identiteter är i 

förändring.”
137

 De senaste decennierna har det därmed för etnografiska museer handlat om att 

försöka växa in i en ny kategori, finna ett nytt sammanhang och en relevant funktion att fylla i 

samtiden. Frågan är hur omfattande förändringen måste vara. Räcker det med en delvis ny 

innebörd, eller krävs ett totalt förkastande av det ursprungliga uppdraget? 

Vi ärver vårt kulturarv i form av de föremål och företeelser tidigare generationer ansett 

värda att bevara. Ett föremål som musealiserats ska bevaras för framtiden, vårdas och sparas 

för kommande generationer. Mycket få föremål som väl hamnat i samlingarna tas någonsin 
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därifrån. Dagens personal på de etnografiska museerna har inte själva valt ut majoriteten av de 

föremål som finns i samlingarna. De kan endast ta ställning till hur man ska förhålla sig till 

sin historia och hur materialet ska tolkas och brukas.
138

 Därmed är det sannolikt svårare för ett 

museum med en lång historia, ett specifikt syfte och under lång tid uppbyggda samlingar att 

anpassa sig till svängningar i tiden, jämfört med yngre institutioner utan samma slags arv.  

De etnografiska museer i Sverige och resten av Europa som försökt omskapa sig själva i 

det postkoloniala samhället har gått tillväga på olika sätt. Från att vara det museologen Elaine 

Heumann Gurian kallar ”object-centered museums”, har många institutioner de senaste 

decennierna antagit drag av kategorin ”community-centered museum”. Denna museikategoris 

huvudsakliga mål är att stärka välbefinnandet hos ett visst ”community”, och det fungerar 

som en naturlig samlingsplats för de människor det arbetar för och med.
139

 Många 

etnografiska museer av idag vill inta en gränsöverskridande roll, och uppmanar till samarbete 

över de gränser etnicitet och kultur drar mellan människor. Målet är fortfarande att 

tillgängliggöra andra kulturer på plats, men man riktar sig inte bara till den Samme, utan vill 

även finnas till för den som tidigare var den Andre. De ursprungsfolk vars föremål museerna 

förvaltar får i många fall själva ta plats i verksamheten, och får där en egen arena för sin 

röst.
140

 Detta är en mycket tydlig förskjutning i förhållande till det ursprungliga uppdraget. 

Från att ha utgått från ett europeiskt perspektiv på omvärlden och skapa den egna identiteten 

genom att betrakta den Andre, har dessa institutioner nu i allt högre grad övergått till att bidra 

till andra kulturers identitetsbygge och stärka deras plats i samhället. Samtidigt omvärderas 

museets historia i metahistoriska, självreflekterande utställningar. Föremål som samlades in 

som bevis på primitivism och hedendom är idag medel att återknyta till västvärldens historia 

såväl som till de kulturer de en gång togs ifrån. 

Att presentera kulturföremål som konsthantverk tycks inte längre vara lika vanligt i den 

här typen av museer. Dock blir det, liksom tidigare konstaterats, allt vanligare att etnografiska 

museer ställer ut samtida konst av icke-europeiska konstnärer. Ett flertal etnografiska museer 

har också kommit att genomgå en övergripande omkodning och titulerar sig nu som museer 

för ”världskonst” eller ”World Art”.
141

 Kavita Singh beskriver i ett föredrag på Pitt Rivers 

Museum hur etnografiska föremål omkodas till konst genom att placeras i det som brukar 
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kallas ”white cube display”. Genom att placera något i ett utställningsspråk som starkt 

förknippas med konst omkodar museet tinget från att vara ett bruksföremål med givna 

funktioner, till att få status som ett konsthantverk. Singh beskriver denna typ av omladdning 

som: ”a kind of ranking system, in which one kind of object is ethnographic; it’s a curiosoty, 

it needs explanation, it’s culture bound, its appeal is limited, and another kind of object is art 

and it is universally understood”.
142

 

Istället för att förse föremålet med bestämd kontext kan ”världskonstmuseerna” alltså 

välja att befria det från förklaringar och sammanhang. Alla etnografiska föremål behöver inte 

vara religiöst eller ceremoniellt laddade utan kan mycket väl ha skapats av estetiska skäl. Att 

låta ett föremål helt tala för sig själv blir, på sätt och vis, ett sätt att upphöja det till en ny 

nivå.
143

 Det är dock inte säkert att konststämpeln alltid är det ultimata målet. Även om tinget 

på ett plan upphöjs genom att klassificeras som konst, förlorar det samtidigt delar av sin 

ursprungliga identitet. Singh menar att (etnografiska) föremål har ett behov att förklaras och 

kontextualiseras, i synnerhet sådana som från början är svåra för publiken att förstå.
144

 

Att verk av samtida konstnärer från andra kulturer numera ofta visas i etnografiska 

museer kan också ses som problematiskt. Att placera dessa konstverk i det etnografiska 

museet blir på sätt och vis ett särskiljande från europeiska konstnärer. Å andra sidan kan verk 

som visas i ett etnografiskt museum komma att tolkas som mer än konst, och lättare användas 

för att diskutera och uppmärksamma problem jämfört med om de ställdes ut i en vanlig 

konsthall. Den tillfälliga utställningen The Other Camera på Etnografiska museet är ett bra 

exempel på hur bilder som om de visades i ett annat forum skulle kunna tolkas som ”bara” 

konst ges fler betydelser genom att ställas ut i en speciell kontext. 

 

Från Etnografiska museets sida tycks det också finnas en allt större förståelse för den egna 

rollen i besökarens tolkning av det som ställs ut, liksom en medvetenhet om hur föremålen 

kodas om. I katalogen till utställningen Vår insats
145

 från år 1971 beskrivs de etnografiska 

föremålen som ”ett slags kulturnycklar, som för en utställningsbesökare öppnar nya 

perspektiv genom att i en åskådlig och lätt ihågkombar form förmedla kunskaper om andra, 
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annorlunda folks levnadsförhållanden, traditioner och föreställningsvärld”.
146

 Det slås fast att 

föremålen i sig inte är museets studieobjekt, utan de folk de stammar från. Här framkommer 

ett slags föreställning om att tolkningen av föremålen är oberoende av museets agerande. I 

museets senare publikationer finns en allt större medvetenhet om tingens kodbarhet. Wilhelm 

Östberg resonerar i Nyttan av en halv kalebass om museets roll i presentation och förmedling 

av föremålen, liksom om det faktum att etniska och kulturella gränser är mycket flytande.
147

 I 

boken Mänskliga kvarlevor diskuterar Claes Hallgren på ett motsvarande sätt de varierande 

betydelser mänskliga kvarlevor på museer tillskrivits genom åren.
148

 Liksom konstaterats i 

föregående kapitel handlar Etnografiska museets nuvarande utställningar lika mycket om 

européns förhållningssätt till sin omvärld som om de utomeuropeiska kulturerna. Numera är 

föremålen lika mycket nycklar till vår egen kultur som till de folk tingen stammar från. 

Studieobjektet är i lika hög grad samlarnas och västvärldens värderingar. En liknande 

utveckling har skett i många andra etnografiska museer. Kavita Singh beskriver förändringen i 

det europeiska etnografiska museet enligt följande:  

 

From being a place that disposessed other communities of their things, it has become a place that tries 

to reconnect communities with these aspects of their culture, which are still, in some sense, remnant 

within the museum.
149

  

 

Etnografiska museet presenterar i allt större utsträckning sin egen historia och de värderingar 

som låg till grund för det tidiga samlandet. Museet vill också inta en samhällsrelevant och 

sammanhållande funktion, bejaka världens mångfald och bidra till en hållbar global 

utveckling. Peter van Mensch menar att allt som ställs ut i ett museum måste förstås utifrån 

det sammanhang det visas i, och hans modell för analys av utställningar går från ett makro- 

till ett microperspektiv.
150

 En sådan analys av Etnografiska museet visar på en relativt 

problematiserande hållning till det koloniala arvet på van Menschs samtliga nivåer. Det första 

besökaren möter när hen kommer till Etnografiska museet i museiparken på Gärdet i 

Stockholm är rekonstruktionen av hövding G´psgolox’ totempåle. Den ursprungliga 

totempålen, som var i museets ägo sedan 1920-talet, repatrierades 2006 till haislafolket i 
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Kanada. Rekonstruktionen och den tillhörande informationstexten om repatrieringsprocessen 

visar på museets numera goda relation till de kulturer som ställs ut. Detta sätter tonen för det 

fortsatta besöket. Liksom konstaterats i tidigare kapitel fortsätter problematiseringen av det 

koloniala arvet på de lägre nivåerna, i val av utställningsteman såväl som i presentationen av 

de enskilda föremålen. Denna genomgående reflekterande hållning är i sig inte särskilt 

förvånande. En utveckling i förhållandet till föremålen kräver också en utveckling i 

utformning av utställningar och museets yttre format. Detta resulterar i ett sammanhållande 

budskap genom samtliga nivåer.  

Något van Mensch dock inte tar upp i sin modell är namnet på museet, vilket kanske 

egentligen borde ses som den allra yttersta nivån i en sådan här analys. I detta avseende har 

Etnografiska museet halkat efter jämfört med framställningen på övriga nivåer. Det nuvarande 

namnet håller fast vid gamla paradigm, även om utställningarna och presentationerna av 

föremålen ligger i tiden. Oavsett hur ett etnografiskt museum idag väljer att hantera sitt arv – 

uppmärksamma, problematisera eller glömma – så har det oundvikligen en gång grundats med 

utgångspunkt i ett visst slags värderingar. Att vilja inta en samhällsrelevant funktion och 

samtidigt hålla fast vid beteckningen etnografiskt museum, som pekar mot synsätt som idag är 

förlegade, kan därmed ses som ologiskt och irrelevant. Det blir ett dubbelt förhållande till det 

koloniala arvet, ett fastklamrande till det ursprung som samtidigt problematiseras och 

kritiseras i dagens utställningar. Jag tror att det är dags för Etnografiska museet att överge det 

gamla namnet, omskapa sig själv ordentligt. Det är inte bara föremålen som måste kodas om i 

den postkoloniala samtiden: det krävs också en omladdning av själva institutionerna. Precis 

som malanganen inte längre i första hand kallas dansmask, på samma sätt som minneshuvudet 

från Benin inte längre klassificeras som ”negerkonst”, är det dags för Etnografiska museet att 

finna en ny beteckning och roll åt sig själv. 

Finns det överhuvud taget någon poäng i att hålla fast vid benämningen etnografiskt 

museum i dagens samhälle? Denna fråga diskuteras redan år 1971 i katalogen till 

utställningen Vår insats. Här föreslås U-landsmuseet eller Folkmuseet som möjliga alternativ 

till Etnografiska museet, en benämning som redan då börjat uppfattas som problematisk.
151

 

Dessa förslag på nya namn tycks dock inte ha fått något större genomslag. Etnografiska 

museet hette dock mellan 1988 och 1999 Folkens museum - Etnografiska, ett namn som 

skulle kunna ses som något slags kompromiss, ett mellanting mellan tradition och förnyelse. 

Det gamla namnet återtogs emellertid då museet blev en del av Statens museer för 
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världskultur. Just världskultur är ett begrepp som blivit populärt i den etnografiska 

museivärlden. De senaste decennierna har ett flertal etnografiska museer i Europa bytt namn 

till världskulturmuseer, World Culture museums eller motsvarande.
152

 Clare Harris och 

Michael O’Hanlon diskuterar detta skifte i artikeln ”The future of the ethnographic museum”, 

och ser en möjlig problematik i detta nya namn. De menar att även om det nya namnet syftar 

till att inkludera alla världens kulturer så finns det en risk att det som ställs ut ändå blir de 

ursprungsbefolkningar som traditionellt studerats i etnografiska museer.
153

 I artikeln 

”Museum matters” påpekar historikern Gyan Prakash att museer som gör anspråk på att visa 

världens kulturer aldrig visar den moderna västvärldens skapelser och kulturföremål.
154

 

Föregående kapitel i denna uppsats visar att även om Etnografiska museet i stor utsträckning 

reflekterar över västvärldens historia, så ställs europén endast ut med utgångspunkt i 

relationen till den Andre. Ulla Wagner berör frågan om världskulturbegreppet i artikeln 

”Presenting ’the Other’ – Dilemmas for ethnographic museums” år 1998, i samband med det 

då nyligen påtänkta Världskulturmuseet i Göteborg. Hon uttrycker tvivel inför namnet på det 

blivande museet och ifrågasätter om det ens finns något som kan kallas världskultur.
155

 

Ett annat möjligt, och kanske mer fruktsamt, namn att anta skulle kunna vara 

postetnografiskt museum. Historikern James Clifford talar i en föreläsning på Pitt Rivers 

Museum om just detta begrepp, som han definierar enligt följande:  

 

The post-ethnographic museum – the prefix post registres a desire and a possibility of moving beyond 

older structures, structures of power and inequality. It also carries a sense of entangledment in shifting 

global systems.
156

  

 

Förhållandet mellan det etnografiska och det postetnografiska museet motsvarar enligt detta 

resonemang på många sätt relationen mellan den koloniala och den postkoloniala världen. 

Liksom identiteter i det postkoloniala samhället fortfarande påverkas av kolonialtidens 

världsbild och värderingar, präglas det postetnografiska museet av den tidiga etnografins 

paradigm och vetenskapliga utgångspunkter. Ett museum speglar omvärldens värderingar, 

men har också möjlighet att utmana rådande normer och strukturer. Ett namnbyte innebär 

också ett slags identitetsskifte, och som en uttalat postetnografisk institution kan ett sådant 
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museum inta en tydligare position i samhället. Liksom det postkoloniala samhället vill luckra 

upp de hierarkier som skapades under kolonialtiden, kan det postetnografiska museet ta en 

aktiv roll i en utveckling bort från ojämlikhet och diskriminering. Det postetnografiska museet 

innebär därmed ingen direkt brytning med det etnografiska museet utan är snarare en produkt 

av detsamma; en positionering mot tidigare hierarkier och värderingar. 

Vi leker med tanken att kolonialismens strukturer och hierarkier någon gång i framtiden 

helt har försvunnit, att vi lever i ett på alla sätt jämställt samhälle. Skulle det postetnografiska 

museet och dess samlingar kunna vara relevanta i detta ”post-postkoloniala” samhälle? Här 

kan jag såklart bara spekulera, men jag tror att dagens etnografiska museer i en sådan framtid 

sannolikt skulle kunna kodas om till ett slags historiska museer. Museer om Förintelsen 

påminner oss att inte glömma historiens övergrepp och oförrätter. På samma sätt kan de (före 

detta) etnografiska museerna utgöra en länk till kolonialtidens maktstrukturer och 

kränkningar. 

Etnografiska föremål kan, som vi har sett i tidigare kapitel, i de flesta fall kodas om och 

fungera i samtiden. Museet som helhet och institution måste emellertid också förändras om 

det på riktigt ska kunna hänga med i samhällets utveckling. Museet måste ligga i takt med 

tiden, måste precis som tingen överge delar av sin tidigare identitet för att kunna växa in i nya 

kategorier och fungera i nya sammanhang. Det är nödvändigt att låta sig återfödas och 

förändras för att inte utdateras.  

Panta rei. Allt flyter, allt förändras. Etnografiska museer och deras föremål kommer att 

fortsätta flyta så länge de låter sig själva förändras och så länge de i någon mening kan 

uppfattas som relevanta.   
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Sammanfattning 

Etnografiska museer började grundas i Europa under andra halvan av 1800-talet i samband 

med etnografins etablering som vetenskap. Etnografin var i sin tur ett resultat av den 

europeiska koloniseringen av världen och konstruktionen av den Andre. De etnografiska 

museer som grundades under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet syftade till att visa 

världens kulturegendomligheter, främmande folkslag och exotiska föremål för den 

civiliserade europén. De senaste decennierna har dock dessa institutioner tvingats genomgå 

något av en identitetskris. Uppluckringen av tidigare hierarkier och utvecklingen mot ett 

globalt, mångkulturellt samhälle har lett till att etnografiska museer fått omvärdera sina 

föremålssamlingar, sin historia och position i samhället. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Etnografiska museet i Stockholm hanterar 

sitt koloniala arv och anpassar sig till den postkoloniala samtiden. Jag utgår från följande 

frågeställningar:  

 

 Har föremål förvärvade under den koloniala tiden i Etnografiska museets samlingar 

omkodats för att bli gångbara i det postkoloniala samhället, och i sådana fall på vilket 

sätt? 

 Hur hanterar Etnografiska museet i dagens utställningsverksamhet den koloniala 

kontext från vilken en stor del av samlingarna härstammar? 

 Hur har etnografiska museers funktion, position och relevans i det europeiska 

samhället förändrats? 

 

Jag utgår från att vi lever i ett postkolonialt samhälle, där kolonialtidens maktstrukturer och 

identiteter är under omförhandling, samtidigt som tidigare hierarkier fortfarande påverkar 

världen. Ytterligare en utgångspunkt är att föremåls symbolvärden och användningsområden 

kan kodas om beroende av föremålets placering i tid, rum och kontext. Här stöder jag mig på 

bland andra antropologen Arjun Appadurai och etnologen Orvar Löfgren, som båda hävdar att 

föremåls betydelser aldrig är statiska.  

Med hjälp av utställningskataloger från slutet av 1800-talet och fram till nutid undersöker 

jag hur tre utvalda föremål i Etnografiska museets samlingar presenterats genom årens gång. 

Föremålsstudierna visar på en tydlig utveckling i museets förhållningssätt till och presentation 

av dessa objekt. Denna utveckling kan sammanfattas i de tre stegen presentera, legitimera och 

problematisera. Från att ha presenterat främmande kulturer på ett i grunden mycket 
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exotifierande sätt, till att legitimera den Andres hantverk som värdefulla konstföremål, har 

museet de senaste decennierna övergått till att använda föremålen för att problematisera sitt 

eget arv och européns förhållande till sin omvärld. Tingen har också, till viss del, blivit medel 

att stärka ursprungskulturernas identitet. Föremål som samlades in under kolonialtiden får i 

allt större utsträckning tillbaka sina ursprungsnamn och de avsedda funktionerna förklaras. 

Att koda etnografiska föremål till konst är inte längre lika vanligt. Fokus ligger istället på de 

ursprungliga bruksrelaterade eller ceremoniella funktionerna. I allt högre grad presenterar 

Etnografiska museet också tingens biografier, och låter presentationen utgå från föremålet 

självt istället för att placera det i en på förhand vald kontext. 

Jag gör även en övergripande analys av hur Etnografiska museets nuvarande utställningar 

förhåller sig till det koloniala arvet, våren 2015. Undersökningen visar på ett genomgående 

försök till självreflektion och -kritik. Med ett återkommande metahistoriskt grepp ifrågasätts 

museets tidigare utställningar såväl som västvärldens tidigare värderingar. Flera av 

utställningarna visar också nutida perspektiv på de kulturer som ställs ut. Otydliga 

syftesförklaringar riskerar dock leda till att utställningarna ändå blir exotifierande för 

besökaren, även om museets intention är en annan. Att föremålen finns kvar i museets förvar 

visar alltjämt på maktstrukturer och kulturella hierarkier.  

Det kan dock konstateras att det har skett ett tydligt skifte i Etnografiska museets roll och 

självbild, från kolonial dåtid till den postkoloniala nutiden. I uppsatsens avslutande diskussion 

för jag ett resonemang om etnografiska museers position och relevans i det postkoloniala 

samhället. Den debatt som förts om Europas etnografiska museer de senaste decennierna har 

till stor del handlat om huruvida dessa institutioner fortfarande har en roll att fylla. Den 

gamla, exotifierande formen av museum har onekligen inte längre någon relevans i samtiden. 

Många etnografiska museer av idag försöker samarbeta över de gränser etnicitet och kultur 

drar mellan människor. Målet är fortfarande att tillgängliggöra andra kulturer på plats i 

Europa, men man riktar sig inte bara till den Samme, utan vill även finnas till för den som 

tidigare var den Andre. De ursprungsfolk vars föremål museerna förvaltar får i många fall 

själva ta plats i verksamheten.  

Etnografiska museet visar dock på ett dubbelt förhållande till sitt arv. Samtidigt som 

museet vill inta en samhällsrelevant funktion i samtiden håller det kvar vid ett namn som 

pekar mot förlegade paradigm. Jag menar att det krävs en genomgående omkodning av 

museet, på samtliga nivåer, inifrån och ut. Det är inte bara föremålen som måste kodas om, 

museet som helhet måste göra detsamma för att inte utdateras. En möjlig beteckning att anta 

skulle kunna vara ”postetnografiskt museum”. Relationen mellan etnografiskt och 
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postetnografiskt museum speglar förhållandet mellan den koloniala och den postkoloniala 

världen. Ett postetnografiskt museum är således en produkt av det etnografiska museet, men 

innebär en tydlig positionering mot tidigare värderingar och maktstrukturer. Jag föreslår att 

Etnografiska museet på så vis omskapar sig själv även i det yttre formatet. För att dessa 

institutioner ska kunna vara relevanta i samtiden måste oundvikligen delar av tidigare 

identiteter och uppdrag förkastas.  
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Bilagor 

Bilaga 1-3: Utdrag ur Etnografiska museets Generalkatalog, avseende de tre föremål som 

behandlas i kapitlet ”Föremålsstudier”.  
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