
 

 

 

 

  

  
Resande människor – Resande föremål 

En diskussion kring Anders Sparrmans Oceaniensamling  

härrörande från hans deltagande vid James Cooks andra  

världsomsegling åren 1772-1775 

Masteruppsats i Arkeologi, 45 hp 

Uppsala Universitet 

Institutionen för arkeologi och antik historia 

VT 2016 

Författare: Nikita Smitz Olsson 

Handledare: Helene Martinsson-Wallin 

Institutionen för arkeologi 

och antik historia 

 



 

Abstract 
 
Smitz Olsson, N. 2016. Resande människor – Resande föremål. En diskussion kring Anders 
Sparrmans Oceaniensamling härrörande från hans deltagande vid James Cooks andra världs-
omsegling åren 1772-1775. 
 
Smitz Olsson, N. 2016. Traveling people – Traveling items. A discussion regarding the Oceania 
collection of Anders Sparrman from his participation on James Cooks second voyage around the 
world in 1772-1775. 
 
In this thesis the Oceania collection of Anders Sparrman is examined and discussed. Anders 
Sparrman, who was a disciple of Carl von Linnaeus, participated on James Cooks second voyage 
around the world. During this voyage, Sparrman assembled the collection that today is stored at 
the museum of Ethnography in Stockholm. The collection is complemented by Sparrman’s own 
journal from his travels, providing his perspective on the items he collected and the islands he 
visited. 
 The items in the collection are analyzed through the aspects of hybridization, colonial herit-
age and repatriation together with how collections of this type, with a dual cultural heritage, can 
be exhibited in a way so that both a national and international audience can take part of it. A rel-
evant question is also what further research that can be done on collections of this type. 
 With this thesis I argue that a digital exhibition would be the best way to make collections of 
this kind available on a national and international level. Also research projects over country- and 
institutional- borders on these types of items would extend the knowledge about them and elabo-
rate the whole history around these objects that both have a cultural value in Sweden and in the 
South Pacific.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

“When we concentrate on a material object, whatever its situation, the very act of attention may lead to our 
involuntarily sinking into the history of that object. Novices must learn to skim over matter if they want matter 
to stay at the exact level of the moment. Transparent things, through which the past shines!” (Nabokov, 1972:1)  

 

I analyserandet av föremål som är bärare på en historia knuten till en sedan länge avliden person, 
är det, som framgår i citatet ovan av Vladimir Nabokov (1972), lätt att förlora sig i dess historia 
men även de kringliggande historierna. Detta leder allt som oftast till en mycket större och mer 
komplicerad bild än vad första ögonkastet gav sken av. Som arkeolog hamnar fokus ofta i just 
den förgångna historien, vad kan föremålen berätta om vår historia och om mänskliga kulturer? 
Det är intressanta aspekter och en stor del av arkeologi, men, vad händer just nu, vad händer när 
vi tolkar och hur tolkar vi? De bakomliggande teorierna och metoderna som influerar vårt tolk-
ningsarbete, ibland medvetet och ibland omedvetet. De tolkningar och teorierna som kretsar 
kring ett föremål påverkar dess historia och även arkeologihistorian, denna uppsats bidrar till det 
i högsta grad i och med att detta blir ett tolknings- och analys-arbete baserat på den arkeologiska 
diskussion som äger rum nu år 2016. Var vi står och hur vi närmar oss materiell kultur och män-
niskan har förändrats. Synsätten har förändrats från den kulturarkeologiska skolan fram till den 
post-post-processuella(?) tid arkeologiskverksamhet sker i idag (Montelius 1895; Binford 1962; 
Malmer 1984; Trigger 1993; Hodder 1992 & 2012; Olsen, 2003).  
 I fallet med föremålen behandlade i denna uppsats finns inte bara möjligheten att studera den 
förgångna historien som lyser genom dem för att återgå till citatet, utan även dess historia idag 
och möjligtvis ett försök till att förutsäga något om kommande historia.  
 På Etnografiska museet beläget i Stockholm förvaras en samling från 1700-talet. Föremålen i 
denna samling är förvärvade av Anders Sparrman, en av Carl von Linnés lärjungar. Samlingen 
utgörs av föremål från flertalet platser som han har besökt, bland annat södra Afrika och Ocea-
nien. Denna uppsats kommer att behandla föremålen vars proveniens är från Oceanienområdet 
och insamlade under Sparrmans medverkan på James Cooks andra världsomsegling mellan åren 
1772 och 1775. Detta är en etnografisk samling som i sin ursprungliga helhet även innehöll bota-
niska och zoologiska föremål, då detta var Sparrmans egentliga huvudområde. 
 I denna uppsats problematiserar jag dessa föremål och diskuterar det kulturella värde den har 
ur olika perspektiv. Vems historia och vems framtid berättar dessa föremål? Hur förhåller vi oss 
till dessa frågor i närmandet och studerandet av en samling med en bakgrund så som Anders 
Sparrmans? Samlingen knyts till en specifik person och dennes historia. Vidare knyts denna 
samling även till ett historiskt skeende i ett globalt perspektiv. Föremålen kan dessutom ses som 
aktiva agenter i vår samtid, de länkas även vidare till diskussionen om det svenska och det 
osvenska liksom till kolonialism, repatrieringsfrågor och ursprungsbefolkningar.  

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att belysa och analysera Sparrmans etnografiska samling från Ocea-
nien, en samling präglad av en multikulturell tillhörighet. Med utgångspunkten om ett multikul-
turellt arv kommer frågan om vem som äger rätten att tolka och kontextualisera ett föremåls eller 
en samlings historia att vara i fokus. Med multikulturella föremål och föremål som har rest och 
hamnat i nya kontexter är det även av vikt att föremålens mening diskuteras, hur dess betydelse 
förändras över tid.  
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 Vidare finns det ofta både ett nationellt och internationellt intresse av dessa samlingar och 
föremål vilket resulterar i en diskussion kring den fysiska rätten till dem men även en diskussion 
kring hur föremålen kan göras tillgängliga för en större publik. Även detta kommer att behandlas 
i denna uppsats.  

1.3 Frågeställningar 

- Hur har föremålen i Sparrmans samling tolkats i olika tider och kontexter? 
 

- Vad ingår det för föremål i Sparrmans samling?  
 

- Vilka möjligheter finns med samlingar liknande Anders Sparrmans i fråga om förmedling 
samt framtida forskningsprojekt? 
 

- Vad vore ett lämpligt sätt att ställa ut samlingar som tillskrivits multikulturella kontexter 
på för att nå ut både nationellt och internationellt? 

1.4 Material och metod 

Materialet i denna uppsats består av föremål insamlade i Oceanien av Anders Sparrman under 
hans deltagande på James Cooks andra världsomsegling. Denna samling förvaras idag på Etno-
grafiska museet i Stockholm. Vidare så kommer Jan Söderströms publikation från 1939 ’A. 
Sparrman´s Ethnographical collection From James Cook´s 2nd Expedition (1772-1775)’ att an-
vändas för materialkännedom.  
 En föremålsdatabas baserad på Jan Söderströms (1939) publikation samt information från 
Världskulturmuseernas databas Carlotta finns som bifogad som Bilaga 1. 
 Tabeller i denna uppsats är skapade av mig om inget annat anges. Bildmaterialet är framför-
allt hämtat från Världskulturmuseernas databas Carlotta. En komplett figurförteckning med li-
censhänvisning finns att tillgå under rubriken figurförteckning.  
 En mindre statistisk analys kommer att göras gällande föremålstyper samt en analys av vilka 
och hur föremål ur Sparrmans samling har fungerat i utställningssammanhang. 

1.4.1 Carlotta 

Carlotta är en av de två huvudkällorna för information gällande Anders Sparrmans samling. Car-
lotta är en databas som ägs av Statens museer för världskultur där Etnografiska museet är ett av 
fyra museer. Carlotta är ett databassystem som är speciellt utvecklat för museisamlingar och där 
information kan registreras i olika register. Exempelvis utställningsregister, personregister och 
föremålsregister. Informationen som finns i Carlotta är även tillgänglig i kringla 
(http://www.kringla.nu/). Carlotta används utöver Statens museer för världskultur av tolv andra 
museer i Sverige (http://collections.smvk.se/carlotta-em/web). 

1.5 Avgränsning 

Sparrmans samling kommer i denna uppsats att fungera som en fallstudie och kommer därför i 
viss mån även att representera liknande samlingar, detta är ett medvetet beslut.  
 Ytterligare en begränsning är valet att i Sparrmans samling endast behandlar de föremål vars 
proveniens är från Oceanienområdet. Avgränsningen i detta fall är baserad på att endast ta med 
föremål samlade under Sparrmans deltagande på James Cooks resa och utesluta föremål insam-
lade både innan och efter det deltagandet. Vidare skulle ett inkluderande av alla föremål innebära 
ett arbete vars omfång skulle behöva större utrymme än denna uppsats är tilldelad. 
 Under denna resa insamlades även botaniska och zoologiska material, dessa samlingar är 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web
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idag åtskilda och förvarade vid olika institutioner. Denna uppsats fokuserar endast på den materi-
ella kulturen.  
  Slutligen är ytterligare en avgränsning det faktum att Anders Sparrman efter sin resa gav 
bort föremål som gåvor till vänner och bekanta. Därför är samlingen inte komplett i sitt innehåll 
som vid Sparrmans hemkomst till Sverige.  

1.6 Källkritik 

Ansluten till det faktum Sparrman kan ha gett bort vissa föremål och det faktum att flera förflytt-
ningar av samlingen har ägt rum, finns risken att föremål kan ha försvunnit. Ytterligare en käll-
kritik är det faktum att Sparrman själv har gett bort föremål, samt att föremål kan ha försvunnit 
på anda vägar. I och med detta finns det idag andra samlingar hos Statens museer för Världskul-
tur som även de innehåller föremål som är förda till Sverige från Oceanien av Anders Sparrman. 
På grund av detta kan det finnas föremål som inte ingår i denna analys men som i framtiden bör 
kopplas till Sparrmans Oceaniensamling. Några av de föremålen inkluderade i databasen för 
denna uppsats finns inte heller i publikationen av Jan Söderström från 1939.  
 Ovannämnda faktorer är av betydelse då jag inte personligen har undersökt denna samling på 
plats hos Etnografiska museet utan studerat den utifrån den dokumentation som i huvudsak finns 
i databasen Carlotta samt Jan Söderströms publikation från 1939. Brister i dokumentation är där-
för något att ta i betänkande.  
 Att använda Sparrmans samling som en fallstudie och låta den representera samlingar av lik-
nande slag är ett medvetet val. Däremot bör det framhållas att skillnader i samlingar förekom-
mer. I denna uppsats kommer frågeställningarna och diskussionen kring samlingar som tillskrivs 
multikulturella kontexter att bygga på Sparrmans samling. 
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2. Teori 

2.1 Det materiella perspektivet 

Arkeologi som vetenskap utgår från tingen. Det materiella kulturarvet är arkeologins källmaterial 
och den utgångspunkt arkeologi tar. Till skillnad från antropologi, historia, sociologi, etc. stude-
ras inom disciplinen arkeologi människan och kulturer utifrån de lämningar de efterlämnar, inom 
de andra disciplinerna lämnas företräde till det skrivna ordet och de mänskliga beteenden som 
kan observeras. Studiet av det materiella, arkeologiska perspektivet har ifrågasatts och kritiserats 
för dess oförmåga att frambringa den faktiska och mer djupgående ”sanningen”.  
 Under den kulturarkeologiska perioden var denna kritik till arkeologi en del av den arkeolo-
giska disciplinen och en grund till den typologisering och klassificeringsideologi för närmandet 
och förståelsen av människan medan tolkandet av religion och symbolik ansågs ligga utanför ar-
keologins omfång (Montelius 1895, Trigger 1993, Olsen 2003).  
 När sedan paradigmskiftet mellan den kulturhistoriska arkeologin och den processuella arke-
ologin inträffar förändras synen på det materiella kulturarvet och arkeologens arbetsfält något. 
Den processuella förespråkaren Lewis Binford (1962) menade att det inom arkeologin kunde an-
vändas liknande metoder samt frågeställningar som inom den antropologiska disciplinen, han 
gick även så långt som att uppmana arkeologi att ta mer ansvar och större plats inom den antro-
pologiska forskningen (Binford, 1962:224; Olsen, 2003:38). Andra influenser i den processuella 
arkeologin var de positivistiska och funktionalistiska tankarna som tillvägagångssätt inom arkeo-
logi. Till exempel studerades mänsklig kultur utifrån ekologiska system, föremål skulle delas in i 
funktionella sammanhang, objektiv testbarhet infördes som standard inom arkeologiska fråge-
ställningar, större fokus kom att ligga på studiet av teknologisk utveckling samt ekonomi 
(Hodder, 2012:2, Olsen, 2003:150f). Malmer (1984) påvisar vidare hur den processuella skolan 
även har mycket gemensamt med den föregående skolan kulturarkeologi.  

Mången tycks ha föreställningen, att begrepp av typen ”teori”, ”deduktion”, hypoteser”, ”modell”, ’falsifie-
ring” inte var aktuella förrän orden blev det. En sådan föreställning visar språkets makt över tanken. Begrep-
pen har i själva verket alltid funnits inom arkeologien, och det inte bara implicit (som det med ett nytt och 
ganska bra ord heter) utan explicit, fastän klädda i annan språkdräkt (Malmer,1984:3) 
  

Vidare citerar Malmer en text av CJ. Thomsen (1836) ur vilken han drar följande slutsats ”Orden 
Formodning, bekraefte och berigtige heter på modern arkeologi-svenska hypotes, verifiera och 
falsifiera. Men tanken är inte annorlunda än för 150 år sedan.” (Malmer, 1984:3). Kulturarkeo-
logi och processuell arkeologi har således både likheter och skillnader vilket egentligen inte är 
något anmärkningsvärt, processer, metoder och termer får nya ord/namn för att passa in i det öv-
riga språkbruket för tiden. Detta belyser svårigheten av att studera material utifrån olika skolor 
och paradigm då detta är en utvecklingsprocess som är ständigt pågående och sällan endast det 
den utger sig för att vara. 

Den vidare teoretiska utvecklingen och synen på det arkeologiska materialet och dess praktik 
fortsatte in i ett post-processuellt arkeologiskt paradigm. Post-processuell arkeologi kan kanske 
bäst förstås utifrån tanken att post-processuell arkeologi inte är en enskild teoretisk synvinkel 
utan att det under begreppet ryms många olika, så som hermeneutik och strukturalism (eller post-
strukturalism) (Hodder, 1992:84; Olsen, 2003:50ff).  
 Arkeologisk teori som den är idag betecknas som post-processuell eller post-post-processu-
ell. De teoretiska aspekterna håller på att förändras och med detta kommer ett nytt förhållnings-
sätt till teori och metod idag. Utifrån detta kan det inte sägas klart vad tolkningar idag har sin te-
oretiska mittpunkt. Metodutveckling, tvärvetenskap och teknologisk utveckling är bara några de-
lar som förändras och utvecklas ständigt. Den tvärvetenskapliga aspekten ger möjligheter till en 
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mer mångfacetterad tolkning än vad tidigare har gjorts av till exempel arkeologiska frågeställ-
ningar. Det är ur denna ännu okända mellantid som denna uppsats tar sitt avstamp. 

2.2 Tingens mening 

I Homi K Bhabhas essäsamling ’The location of culture’ (1994) diskuterar han kring begreppet 
hybridisering. Hybridisering kan ses som en process som är konstant pågående och ständigt i för-
ändring. Hybridisering kan användas i studier av språk men även i studiet av föremål.  
 Hybridisering kan förstås som flera olika lager av kontexter, där kontexter är i ständig för-
ändring. Carolina Petersson (2011) förklarar hybridisering genom att beskriva isflak flytandes på 
en flod. Rörelsen av isflaken kan observeras, men vad som implicerar förflyttningen av isen är 
strömmen. På grund av strömmen fryser inte floden helt till is utan är i ständig förändring. Isfla-
ken som flyter fram förändras, om ett isflak observeras 20 meter bort från var det först observe-
rades så har det förändrats och är inte längre exakt likadant som 20 meter tidigare. Relationen till 
omgivningen har ändrats från tidigare - isflaket är inom processen för hybridisering (Pettersson, 
2011:173–174). På ungefär samma sätt fungerar hybridisering inom kulturer eller på föremål 
som påverkas av olika kontexter i olika tider. En studie av en kultur som till exempel använder 
samma keramik i 200 år inte är exakt samma kultur från dess början till slutet, kulturen förändras 
i hybridiseringsprocessen. Detsamma gäller för föremål som kanske inte har samma innebörd för 
olika människor och/eller i olika sammanhang. 
 Gosden (2004) menar att föremål inte behöver bibehålla sin ursprungliga funktion och me-
ning utan kan ges en ny, exempelvis som ett verktyg eller som en statussymbol. Vidare diskute-
rar Gosden (2004) betydelsen av föremål. När föremål byter ägare, länder och därmed får en ny 
betydelse och ett nytt värde, använder han termen rekontextualisering. Begreppet rekontextuali-
sering kan ses som hybridisering. När objekt hybridiseras är de ständigt i nya sammanhang, de 
rekontextualiseras. Vad skiljer dessa begrepp kan vara hur händelseförloppet studeras. 
 Ett annat koncept som inte får glömmas bort när man diskuterar hybridisering är ambivalens. 
Innebörden av ambivalens när det interagerar med hybridisering är konceptet av maktförskjut-
ning när föremål överförs till ett annat sammanhang och får ett nytt värde (Bhabha 1994: 105). 
Bhabha använder detta som ett exempel: 

Why? Where did he get it? Was it a badge – an ornament – a charm – a propitiatory act? Was there any idea 
at all connected with it? It looked startling round his black neck, this bit of white thread from beyond the 
seas. (Bhabha 1994:105) 

 

I citatet ovan illustreras hur både hybridisering och ambivalens kan förstås. Föremålet har ham-
nat i en ny kontext och fått ett nytt syfte. Det har också hamnat hos en ny ägare som har gett fö-
remålet en ny innebörd än vad den andre erkände den som, därför innehar den nya ägaren nu 
makten i det objektet. Kolonisatörer kunde ha använt detta föremål för att vinna makt genom in-
flytande, som en gåva eller som en trofé för att visa upp. Detta understryker vilken kraft och 
nyckelposition makt kan ha i denna maktkamp. Man kan få makt genom ett föremål men det är 
också människan som ger objekt mening och makt. 
 Som människor som lever i väst är vi omgivna av objekt nästan hela tiden, det finns föremål 
överallt och vi tenderar att glömma bort dem, deras betydelse och deras syfte. Som ett exempel 
på hur föremål påverkar oss, även om vi inte inser det, använder Bill Brown (2001) ett fönster 
för att visa vilken effekt och påverkan på olika sätt det har på oss - ett fönster - ett objekt oftast 
inte skapat för att observera, utan tillverkat för att se igenom. Fönstret kan dock påverka hur vi 
tänker om andra objekt och hur vi kan känna ett behov av att införskaffa ett objekt till, till exem-
pel, något att sätta på fönsterbrädan (Brown, 2001: 1-4). Föremål förekommer överallt omkring 
oss och kanske saker som definierar oss som människor, saker är omkring oss, inom oss och vi är 
föremål. Vi dras till dem, men vi kan också förneka störningar med objekt farliga för oss. Till 
viss del finns det en samexistens mellan människor och ting, där vi ger varandra betydelse 
(Hodder 2012: 27, 38). 
 I museisektorn vid tidpunkten för början av den post-processuella arkeologin lyftes frågor 
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om vad som hände med föremål vid byte av kontext. Kan innebörden av ett objekt förändras? 
Kan ett objekt ses bara som en artefakt eller bör den ses i sin kontext som en samling (Adolfsson, 
1987: 71, 76-77). Dessa frågor diskuteras idag i vad som nu betecknas som början på en postkol-
onial värld med nya identiteter och globalisering i fokus (Nilsson Stutz, 2007/2008: 160). 

2.3 Mimikry 

Mimikry är en annan term Bhabha använder, en term som används både inom kultur samt inom 
biologi. Enkelt beskrivet betyder mimikry skyddande förklädnad. Bland djur har till exempel 
vissa fjärilar ögon på vingarna som ser ut som uggleögon för att lura och skrämma rovdjur att de 
är ugglor. Människor använder också begreppet mimikry, vi kan ändra hur vi klär oss för att 
kunna passa in i en särskild grupp för att inte utelämnas. Eller som en slav som betjänar den vite 
manliga kolonisatören och försöker att anta dess kultur i den 17: e århundradet - bara för att inte 
vara bland slavarna som är lägst i rang. Du skulle få bättre behandling, men du är fortfarande en 
slav, och för andra slavar skulle du vara en förrädare och inte längre en del av dem. Men åt-
minstone skulle du skyddas från det sämsta sättet att leva på som en slav. 

2.4 Rätten till kulturarv 

Liv Nilsson Stutz (2007/2008) skriver " Today the right to one’s cultural heritage is perceived by 
many to be a fundamental human right" (Nilsson Stutz, 2007/2008: 158). Medan kulturarv kan 
ses som en mänsklig rättighet följs det av ett komplext dilemma; vems historia och vems kultur-
arv är det? 
 Under 1800-talet var arkeologi tillsammans med antropologi delaktiga aktörer i kolonise-
ringsprocesser i många länder. Insamlingen av mänskliga kvarlevor och kulturarv var en destruk-
tiv uppgift och konsekvenserna av dessa handlingar är synliga i dag (Nilsson Stutz, 2007/2008: 
158-159). De många ansikten och roller arkeologi har haft kan ses genom olika perspektiv. En 
arkeolog kan vara en gravskändare, en plundrare, ett kostsamt hinder på en byggarbetsplats eller 
en räddare av kulturarv. Bilden av vad en arkeolog är baseras på betraktarens förutfattade me-
ningar och förförståelse. Matthew Spriggs (1990) citerar en kolumnist gällande arkeologi i Ha-
waii och hur en arkeologs arbete kan tolkas “[…] Sammy Amalu […] saw no ethical difference 
between artefact removal from caves by scientists and by looters” (Spriggs, 1990:121). I media 
är arkeologen som gravskändare eller en plundrare av kulturarvet inte en ovanlig syn (Spriggs 
1990, Nilsson Stutz 2007/2008). 
 Insamlade föremål och samlare från 1800-talet och början av 1900-talet kan delas upp i två 
separata rörelser. Det första, såsom nämnts ovan, är det samlandet som är ansluten till den kol-
oniala rörelse och expansion. Den andra är ansluten till nationalism som spelade en viktig roll i 
utövandet av arkeologi under denna tid. Genom arkeologi, skulle en kontinuitet i historian bygg-
gas i syfte att förhärliga förhistorian (Trigger 1993:221; Nilsson Stutz 2007/2008: 159; Olsen, 
2001: 42). Arkeologi med nationalistisk utsikt härstammar ur den traditionella arkeologi och som 
tidigare nämnts var syftet att stärka nationen och skapa en gemensam identitet. Den nationalist-
iska arkeologin hade även som uppdrag att undergräva exempelvis religioner och "olämpliga" 
idéer för att gynna "bättre" religioner och tankar (Trigger, 1993: 216-221). Nilsson Stutz ut-
trycker följande om dessa två rörelser som nämns ovan: 
 

While the colonialist and nationalist projects differ in many ways —including the interpretation identification 

and positioning of indigenousness — they both share a process in which the dominating political power with-

held the right to define the roles and produce the narrative called history. This worldview, influenced by a 

mélange of nationalism and colonialism and a simultaneous exoticizing and dehumanizing of the "other", 

was by no means restricted to anthropology; it had a place in all of society, from the intellectual circles of 

science, literature and art to popular conceptions. (Nilsson Stutz, 2007/2008:159) 
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2.5 Repatriering 

Nilsson Stutz (2007/2008) menar att arkeologi i många fall fortfarande ses som en gravplund-
rande verksamhet, denna syn innehas främst hos minoriteter och ursprungsbefolkningar runt om i 
världen. Detta belyser ett kommunikationsproblem när det gäller den arkeologiska verksam-
heten, samhället och lokalbefolkningar. Denna misstro som fortfarande finns skapar en orolig 
och svår diskussion gällande repatriering. För att ändra denna uppfattning av yrket och kunna ha 
en öppen och värdefull diskussion om repatriering, måste förtroende byggas mellan alla berörda 
parter (Nilsson Stutz, 2007/2008: 159-160).  
 När man diskuterar föremål och samlingar kopplade till flera kulturella arv kan debatten lätt 
uppfattas som en oss - dem debatt, vem som har rätt att äga objekten och tolka dem. I fallet med 
Sparrmans samling finns för tillfället ingen dialog gällande repatriering och det har heller inte 
inkommit någon önskan gällande det. Etnografiska har återfört objekt från andra samlingar, vil-
ket innebär att det finns en debatt om etnografiska föremål och deras tillhörighet (se fall som to-
tempålen1 och Maori huvudet2).  

2.6 Sakers värde 

I ett föremål kan värden av olika slag finnas. Det kan finnas ett rent ekonomiskt värde, någon 
form av personligt värde för en person eller ett kulturellt värde. Michel Foucault (2002) proble-
matiserar frågan om hur ett värde kan sättas på ett föremål och vad som avgör ett föremåls värde 
eller icke värde. Föremål kan bytas mot andra föremål som anses ha ett liknande värde. Utifrån 
detta utvecklades betalningsvaluta, pengar (Foucault, 2002:206ff). Hur ger vi då de föremål ingå-
ende i samlingar värde när de kan ha både ett ekonomiskt värde, ett kulturellt värde samt ett ve-
tenskapligt värde. Arjun Appadurai menar att föremål får sitt värde utifrån en gemensam förstå-
else och överenskommelse gällande en handelsvaras värde samt vad som är en eftertraktad vara 
och vad en rimlig uppoffring för den är. Detta ramverk med överenskommelser kan dock störas 
om handelsvaror börjar säljas i kulturer utanför den egna där de kan få ett nytt värde och på nytt 
genomgår en validering utifrån efterfrågan och begäran (Appadurai, 2014:29,56f).  

2.7 Det materiella koloniala arvet  

I och med den debatt gällande rätten till kulturarv som idag förs hamnar museers verksamhet ofta 
i fokus. Museer har stora samlingar med föremål som har olika provenienser, nationella samt in-
ternationella. Museer har en maktposition i förmedlandet av historien samt en makt över ägande-
rätten till föremål som ingår i deras samlingar.  
 Fredrik Svanberg (2010) beskriver hur Tropen Museum i Amsterdam hanterar sina koloniala 
samlingar samt sitt förflutna som en kolonialmakt. I det museet har fokus de senare åren förflyt-
tats från att se på de kulturerna som ”de andra” till at skapa en utvecklande tankeprocess gäl-
lande det kulturella mötet. Vidare betraktas kultur som en pågående process av förändring. Kul-
tur ses inte som konstant utan som något utvecklande och hybridiserande (Svanberg, 2010:13). 
Hanterandet av samlingar härstammande från en kolonialkontext är på många sätt unika i sina 
fall. Vidare finns det utrymme att diskutera var den koloniala tiden har sin början och var den 
slutar. Enligt Gosden (2004) kan kolonialistiska processer ses i det materiella kulturarvet redan 
under Ubaid-kulturen i området kring Mesopotamien för 7000 år sedan genom deras med tiden 
delade milieu. Detta är dock beroende på hur man definierar kolonialism samt den tidsmässiga 
faktorn. De olika typerna av kolonialism delas av Gosden in i tre olika typer: Kolonialism inom 
en delad kulturell milieu – vilken är den som kan observeras som den tidigaste formen av koloni-

                                                                 
1 Totempåle, inventarienummer 1929.02.0001, Källa: Statens museer för världskultur - Etnografiska museet  http://col-
lections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1249394 
2 Maori huvudet (mokomokai), inventarienummer 1830.01.0001, Källa: Statens museer för världskultur - Etnografiska museet 
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1308399 
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alism vilken kan ses i Mesopotamien, Middle ground – en form av samexistens där de involve-
rade parterna alla tror att det är de som har makten och är i bestämmande position. Denna typ av 
kolonialism är mer pragmatisk än vad den uppfattas som glädjefylld. Gosden (2004) menar att 
det är denna typ av relation som sker i Oceanien vid de tidiga kontakterna. Den sista versionen 
av kolonialism är terra nullis vilken präglas av våldsamhet och utrotande av kulturer (Gosden, 
2004:26–47).  
 Ytterligare en aspekt lyfter Gosden (2004) fram i synen på vad definitionen av kolonialism 
är, nämligen att kolonier redan börjar utvecklas vid gåvoutbyte och handel. Detta sker när före-
mål får ett värde utanför sitt ursprungsland. Samt att föremål börjar produceras och utvecklas en-
bart för att ha ett värde utanför det producerande landet. Detta skapar även kontakter, gåvoutby-
ten skapar förpliktelser hos mottagaren och handelskontakter etableras. Med detta kan det även 
argumenteras att med denna handel och gåvoutbytandet börjar ett kapitalistiskt nätverk utveck-
las. Det är inte bara kolonisatörerna som ändrade de koloniserade, eftersom dessa två kategorier 
inte finns i enkla former, utan att alla inblandade ändras genom cirkulationsprocessen, oavsett 
om de bor i det symboliska centrat eller i periferin (Gosden 2004: 4, 20-39). Det är inte bara den 
ena parten som påverkar den andra, snarare är det en ständig påverkan dem emellan.  
 Utifrån de ovannämnda och det föregående stycke finns det en otydlighet i var vi är idag. 
Det talas om en post-kolonial tid. Frågan som bör ställas är om kolonialism ligger i det förflutna 
eller om typen av kolonialism har skiftat. Ingen kan förneka den koloniala tiden mellan 1600-
talet och 1900-talet som i mycket kan betecknas som Terra nullis och har lämnat ett svårt arv ef-
ter sig. I och med att handel och idéspridning via materiella ting även används idag kan det 
tyckas att vi idag inte är fria från kolonialism utan att kolonialism enbart har ändrat form. Kol-
onialism och kapitalism är ihopkopplade och frågan är om inte kapitalism är en form av kolonial-
ism sett ur ett materiellt perspektiv. I citatet nedan beskriver Gosden ett perspektiv där kolonial-
ismen är en process kring materiell kultur 

Colonialism is not many things, but just one. Colonialism is a process by which things shape people, rather 

than the reverse. Colonialism exists where material culture moves people, both culturally and physically, lead-

ing them to expand geographically, to accept new material forms and to set up power structures around a desire 

for material culture. (Gosden, 2004:153) 

 
Vidare kan det även ses i Oceanien hur kolonialism har utvecklats och ändrat form varav Kinas 
bidragssystem till utvecklingsländer i Oceanien är ett exempel. Vid sådan utvecklingshjälp måste 
hjälpen även gynna Kina och 40 procent av omsättningen måste återgå till Kina. På Samoa finns 
ett sjukhus finansierat och drivet av bistånd från Kina, all utrustning liksom arbetskraft måste då 
importeras från Kina. Ytterligare en form av kolonisering är den form av idéspridning Kina be-
driver genom att ge omfattande stipendieprogram för studier i Kina till studenter i Oceanien 
(Martinsson-Wallin 2016) Att ge omfattande stipendier till utomlands studenter är inte unikt för 
Kina utan även något som förekommer i resten av världen. Det handlar till stor del om att sprida 
sin idé och övertygelse till resten av världen. Däremot kan agendan variera från land till land och 
från tid till tid samt att det finns en aspekt av hur det ekonomiskt kan gynna landet. Det finns 
även exempel på utbildningsprogram där länder samarbetar med varandra genom utbyte av ex-
pertis.  
 Idéspridning, utbyte och andra sätt att påverka och interagera med utomstående grupper kan 
ses som ett allmänmänskligt beteende sett utifrån detta kapitel. I de olika kolonisationsmo-
dellerna listade ovan av Gosden (2014) framgår det att det finns en övertygelse och idéöverty-
gelse bakom dem alla. Skillnaden är synen på människors värde uppfattas samt religiösa eller 
kulturella övertygelser. Huruvida det har förändrats idag kan diskuteras. 
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3. Anders Sparrman 

Bild 1 Porträtt av Anders Sparrman, inventarienummer 0909.0159, Källa: Statens museer för världskultur - Etno-
grafiska museet, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1542989. 
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3.1 Sparrmans biografi 

Anders Sparrman (Bild 1), född 1748 och död 1820, var en svensk läkare, forskare och lärling av 
Carl von Linné. Anders Sparrmans resa mot att bli läkare började år 1762 när han blev antagen 
som student vid medicinska fakulteten i Uppsala, där han senare skulle få Carl von Linné som 
lärare (Kenneth Nyberg, 2007-2011, Ringbom, 1999: 93). 
 Under studiernas gång växte en lust hos Sparrman att resa och upptäcka nya arter inom bota-
nik och zoologi likt Carl von Linnés hade gjort. År 1765 blev Sparrman inbjuden av Carl Gustav 
Ekeberg att följa med honom som assistent på en resa till Kina. Under resan samlade han växter, 
fjärilar och andra naturalier. Han redogjorde för sitt arbete i en disputation pro exercitio 1768. 
Väl tillbaka i Sverige fortsatte Sparrman sina studier och kom närmare von Linnés inre krets. 
Han började studera kirurgi och hade sin första examination 1770, allt som var kvar var disputat-
ion pro gradu. Sparrman fullföljde dock aldrig disputationen med anledning av en inbjudan från 
Ekeberg att återigen delta på en resa, denna gång till södra Afrika och holländska kolonierna, vil-
ket var en sällsynt möjlighet och en möjlighet som Sparrman inte kunde tacka nej till (Kenneth 
Nyberg, 2007-2011). 
 Resan avgick från hamnen i Göteborg i januari 1772 med destination Kapstaden där de an-
lände den 12 april samma år. Under sin vistelse i den nederländska kolonin var Sparrmans offici-
ella uppdrag att verka som en handledare vid den nederländska bostaden i Bay Falso (Simons). 
Anledningen till detta officiella uppdrag var att undvika onödig uppmärksamhet och positionen 
hade arrangerats av kapten Ekeberg (Ringbom, 1999: 94). På sin lediga tid hade Sparrman däre-
mot ett annat uppdrag, han skulle bedriva den vetenskapliga forskningen vilken var hans egent-
liga uppdrag under sin vistelse i södra Afrika var (Kenneth Nyberg, 2007-2011). 
 Efter att ha varit i södra Afrika i endast sju månader avbröts vistelsen till följd av ett erbju-
dande om att delta i kapten James Cooks andra världsomsegling. Sparrman skulle delta som assi-
stent till Johann Reinhold Forster och hans son George, vilka hade beviljats 4000 pund sterling 
av den brittiska kronan och därför kunde finansiera Sparrmans resa (Ringbom, 1999: 95). Efter 
övervägande beslutade Sparrman att följa med. Sparrman lämnade Kaplandet den 22:a november 
ombord på fartyget resolution som skulle ta besättningen till Söderhavet i letandet efter en stor 
kontinent som troddes finnas där (Kenneth Nyberg, 2007-2011). 
 Under sommarmånaderna gjorde expeditionen försök att hitta den möjliga kontinenten Terra 
australis i den Antarktiska oceanen, dock utan framgång. Resterande tid kom att ägnas åt under-
sökningar av öarna i Stilla havet, såsom Tahiti, Tonga och Påskön (Kenneth Nyberg, 2007-
2011). 
 De korta besök som gjordes på öarna gjorde det svårt för Linné-lärjungen Sparrman att 
samla större mängder botanik, i jämförelse med Linné-lärjungen Daniel Solander som deltog på 
den föregående expeditionen med James Cook åren 1768-1771 (Sörlin & Fagerstedt, 2004: 138-
144; Low, 1880:18. 138; Kenneth Nyberg, 2007-2011). Sparrman lyckades trots de korta besö-
ken på öarna samla lite botaniska specimen samt några etnografiska föremål. Tillsammans med 
Johann Reinhold Forster och George Forster, gjorde Sparrman även en beskrivning av den bota-
nik de samlat in och ordnade det enligt det system som utvecklats av Carl von Linné. Resultaten 
av botanikinsamling och systemorganiseringen publicerades under namnet Johann Reinhold 
Forster och George Forster (Kenneth Nyberg, 2007-2011). 
 Expeditionen med Cook varade 28 månader och avslutades i mars 1775. Sparrman reste till-
baka till Kap för att fortsätta det arbete han hade påbörjat där. Han gjorde en mer omfattande ex-
pedition längre in i det Afrikanska landet och undersökte platser där européer tidigare inte hade 
satt fot. Här fortsatte han att samla botaniska prover, dock ägnade Sparrman sin mesta tid till att 
studera kultur genom de människor som bodde där samt zoologi. Målet med denna expedition 
var slutligen att fånga en flodhäst och dissekera den vilket uppnåddes 1776 (Kenneth Nyberg, 
2007-2011). 
 Samma år, 1776, tog Sparrman fartyget Stockholms Slott tillbaka till Sverige där han redan 
var en känd vetenskapsman för sina äventyr med herrarna Cook samt far och son Forster. Samma 
år som han återvände till Sverige gjorde han en kortare resa till London för att träffa Forster och 
jämföra det material de hade samlat. År 1777 var han tillbaka i Sverige och hade några år tidi-



15 
 

gare föreslagits av Linné till Kungliga Svenska Vetenskapsakademien och hade även blivit be-
fordrad till doktor i medicin i Uppsala. Akademin önskade att Sparrman skulle arbeta med det 
material han samlat in under sina resor och han beviljades medel i tre år för att arbeta med det. 
Senare blev han även föreståndare för akademiens kabinett av naturalier samt att han 1790 utsågs 
till professor i medicin och farmaci. Med den positionen medföljde även ett säte som assessor i 
Collegium medicum. Sparrman behöll positionen som föreståndare i 20 år, tills han blev upp-
sagd, förmodligen mot sin vilja på grund av hans ointresse för att ta hand om och underhålla 
samlingarna. Under sin tid som föreståndare för kabinettet arbetade han även som läkare på 
grund av den låga inkomsten från arbetet vid kabinettet (Kenneth Nyberg, 2007-2011). 
 Under 1780-talet arbetade Sparrman mestadels med sina egna samlingar och skrev artiklar 
på dem. År 1783 publicerade han den första delen av sin resejournal (Kenneth Nyberg, 2007-
2011). Sparrmans sista resa var en expedition till Senegal vilken arrangerades av en man vid 
namn Carl Bernhard Wadström. Resan finansierades i hemlighet av den svenska kungen Gustav 
III samt Frankrikes kung, Ludvig XIV. Det inofficiella målet med expeditionen från svenskt håll 
var att undersöka möjligheten för en eventuell svensk kolonisation av Senegal. Sparrman, Wad-
ström och kemisten Carl Axel Arrhenius anlände till den franska kolonin på ön Gorée i oktober 
år 1787. Deltagarna i expeditionen kunde endast genomföra en längre expedition in i inlandet av 
Senegal. Expeditionen varade en vecka och under den tiden samlades det in några etnografiska 
föremål. Resultatet av expeditionen var dock att det inte skulle vara möjligt att lokalisera en 
Svensk koloni där. Sparrman hade under sina tidigare resor även utvecklat ett hat för slaveri vil-
ket skar sig med syftet med denna koloni i Senegal vilken skulle säkra handeln med slavar till S: 
t Barthélemy som ligger i Västindien. Huruvida detta hat spelade in i beslutet att inte förlägga en 
koloni där är oklart. Expeditionen återvände till Sverige 1788. Detta var Sparrmans sista stora 
expedition (Kenneth Nyberg, 2007-2011). 
 Vid jämförande av Sparrman och andra lärlingarna av Linné och även av andra forskare vid 
denna tid, syns det att Sparrman hade ett större intresse för frågor som rör behandlandet av män-
niskor och deras levnadsstandard. Till exempel var Sparrman abolitionist (dvs. motståndare till 
slaveriet) gällande slaveri och hur den lokala befolkningen i kolonier behandlades (Kenneth Ny-
berg, 2007-2011). 
 Den återstående tiden av sitt liv arbetade han som läkare och kirurg och år 1814 tog han an-
ställning som fattigläkare. Han publicerade artiklar och tidskrifter med olika innehåll och över-
satt några verk, 1802 och 1818 publicerade han de sista delarna av sina resejournaler. Han anlita-
des även av Vetenskapsakademien vid tillfällen som expert inom olika områden och frågor. År 
1803 lämnade han sin professur i medicin och farmaci. Han förblev utvärderare vid Collegium 
medicum (Kenneth Nyberg, 2007-2011). 
 År 1820 avled Anders Sparrman till följd av vad som beskrivs som en tärande sjukdom 
(Kenneth Nyberg, 2007-2011).  

3.2 James Cooks andra världsomsegling 1772-1775 med fokus på färdväg.   

Till följd av framgången för James Cooks i och med hans första resa, 1768-1771, föreslog kung 
George III ytterligare en expedition, vilken kungen önskade skulle vara under ledning av James 
Cook. Expeditionen skulle ges två fartyg som var lämpliga för uppgiften (Low, 1880: 18, 138, 
144). År 1772 avgick expeditionen med de två fartygen Adventure och Resolution med James 
Cook som kapten. Expeditionens syfte var att ta dem till Stilla havet och den 26:e mars 1773 an-
lände de till Dusky Bay i Nya Zeeland (Söderström, 1939: 15). Det huvudsakliga syftet med ex-
peditionen var att få ett slut på tvisten om förekomsten av en stor södra kontinent, en kontinent 
som kallades Terra Australis, vilken ansågs måste existera på grund av det faktum att man på den 
tiden ansåg att det måsta finnas en balans mellan alla kontinenter (Forman & Smye 1972: 86-87). 
Diskussionen gällande det avslutades i och med att Cook i januari 1773 nådde södra polcirkeln 
och seglade tvärs över den plats där Terra Australis sades vara placerad utan att finna några 
tecken på en kontinent (Forman & Smye, 1972: 89; Danielsson & Burenhult, 1991:156–157). 
Utöver det huvudsakliga syftet så fanns det även ett bi-syfte som var att hålla flottan aktiv, pri-
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märt av ekonomiska skäl (Sparrman 2007:373). Anders Sparrman samlande under resan in etno-
grafiska föremål samt botaniska och zoologiska exemplar (Sparrman 2007). Resans väg kan ses i 
Bild 2. 

 

3.2.1 Året 1772  

Den 13:e juli år 1772 lämnade James Cook hamnen i Plymouth. Den 22:a lade skeppen till i Fun-
chal roads på Madeira på väg mot Godahoppsudden, Kapudden. De lämnade Madeira den 1:a 
augusti. Den 10:e gjorde de ett kortare stopp utanför ön St. Jago, de seglade vidare samma dag. 
Den 29:e oktober anlände expeditionen till Table Bay i Sydafrika (Low, 1880:144–151). Det var 
vid detta stopp som Anders Sparrman anslöt sig till besättningen genom en inbjudan av herrarna 
Forster om att assistera dem under den resterande delen av resan. Skeppen avseglade från Sydaf-
rika med Anders Sparrman ombord den 22:a november 1772. Från den 10:e december och 
framåt började expeditionen stöta på isberg samt pack-is. Under resterande delen av året fortsatte 
expeditionen att segla i detta område utan att stöta på någon landmassa (Sparrman, 2007:375–
380, 833-387). 
  

3.2.2 Året 1773 

Stora ismassor gjorde att expeditioner längre mot polen fick avbrytas flera gånger. Den 8:e feb-
ruari tappade de båda skeppen kontakt och sikte med varandra. De kom inte att återförenas för-
ens i Queen Charlotte sound vilken var den plats de hade kommit överens om att mötas på ifall 
av just bruten kontakt. Den 25:e mars siktade Resolution åter land och kurs sattes mot det siktade 
Nya Zeeland. Den 26:e mars ankrade skeppet i Dusky Bay, Nya Zeeland. Detta var första gången 
de hade siktat land på mer än fyra månader. Den 11:e maj lämnade Resolution Dusky Bay områ-
det för att den 18:e maj anlända till Queen Charlotte sound där de återförenades med skeppet Ad-
venture vilket hade legat förtöjt där sedan den 5:e april (Sparrman, 2007:390–400). I Charlotte 

Bild 2 Cooks resväg. Inventarienummer James Cook, andra expeditionen (1772-1775), Källa: Statens museer 
för världskultur - Etnografiska museet, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2248587. 
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sound ankrade de till och med avfärden den 7 juni. Expeditionen fortsatta nu sin resa mot Tahiti 
dit de ankom den 17 augusti. Under sin vistelse på Tahiti lade skeppen till vid två olika hamnar 
varav den första var Oaiti-peha. Den 25 augusti bytte de hamn till Matavai på Tahiti för att sedan 
därifrån resa vidare den 1 september. Resan fortsatte mot Sällskapsöarna Huahine, Otaha och 
Raiatea varvid de den 16 september upptog två personer i besättningen. Den 17 september 1773 
avseglade de båda skeppen från Raietea. Resan fortsatte och den 1 oktober 1773 siktades Tonga 
öarna och den 2 oktober innan de hade ankrat besöktes fartygen av lokalbefolkningen. Den 3:e 
oktober avseglade skeppen vidare i Tongatapu och ankrade vid ett nytt ställe, varvid de stannade 
till och med den 7:e oktober. Expeditionen skulle nu göra sin andra expedition mot den södra 
polkretsen. Den 21 oktober seglade de förbi norra Nya Zeeland medan de samtidigt utbytte varor 
med lokalbefolkningen som paddlade ut till fartygen. Skeppen seglade sedan vidare. Den 25:e 
drabbades de av hårt väder med mycket vågor och hårda vindar, båda skeppen klarade sig dock 
bra. Det hårda vädret fortsatte den även den 29:e. Den 30:e oktober förlorade de två skeppen åter 
kontakt med varandra och kom inte att återses fören expeditionens slut i England. Resolution, 
James Cooks skepp, fortsatte expeditionen ensam och gjorde försök att åter segla till Nya Zee-
land. Besättningen lyckades ankra den 2:a november i en för dem okänd hamn. De lättade ankar 
så snabb som möjligt och ankrade redan den 3:e november i den sedan tidigare kända hamnen i 
Charlotte sound. Den 25.e november avseglade Resolution för den redan påbörjade, av besätt-
ningen så kallade is-expeditionen. Skeppet avfyrade flera skott som signal till skeppet Adventure 
utifall det skulle vara i närheten. De väntade till den 26:e innan de lämnade de Nya Zeeländska 
vattnen, utan något gensvar från Adventure. Is-expeditionen varade i 103 dagar (Sparrman 
2007:455–474).  
 

3.2.3 Året 1774 

Kurs sattes mot Vaihu, påskön, och den 11 mars 1774 siktades land. Den 13 mars ankrade skep-
pet. De avseglade sedan den 16 mars. Den 6:e april siktades en okänd ö vilken Cook gav namnet 
Hood vilken kom att visa sig vara en del av Marquesasöarna. De ankrade vid den närliggande ön 
Christina, förmodligen Tahuata, den 7:e april. På Marquesasöarna stannade de till och med den 
11:e april då de lättade ankar och fortsatte sin resa. Destinationen var Otaheiti, alltså Tahiti, där 
de hoppades kunna fylla förråden med färskvaror. Ett kortare stopp gjordes den 17 april vid en 
mindre ö kallad Teokea. De fortsatte på sin kurs mor Tahiti vilken siktades den 21:a april. Vistel-
sen på Tahiti varade till och med den 15:e maj och kastade ankare utanför Huahine samma kväll. 
Från Huahine fortsatte de sedan till Raietea Den 4:e juni seglande. Den 20:e juni gick delar av 
besättningen i land på ön Niue (Sparrman, 2007:474–492).  Från denna ö sattes åter kurs mot 
Tonga. De nådde ön Annamocka i Tonga den 26 juni varvid de stannade i tre dagar för att sätta 
segel igen den 29 juni. Den 21:a juli lade skeppet till i Malekula, Vanuatu, och avseglade den 
23:e. Den 24:e gjordes ett kort stopp vid Erromanga nära ön Apee, de seglade sedan vidare, den 
3 augusti gjordes ett kortare stopp vid en ö (Low, 1880:214ff). Expeditionen fortsatte sedan och 
den 5 augusti upptäcktes Tanna i Vanuatu varvid de ankrade, de stannade på ön till och med den 
20 augusti. Från Tanna seglade de vidare och gick i land på några mindre öar för påfyllnad av 
färskvatten. Den 1:a september lämnade skeppet Hebriderna för att den 4:e sikta Nya Kaledo-
nien. De stannade där till och med den 13:e. På väg bort från Nya Kaledonien hamnar skeppet i 
ett område omgärdat med korallrev, starka strömmar samt stormigt väder. Skeppet tvingas söka 
sig tillbaka och lägger till vid vad de kallar Botany Island i Nya Kaledonien. Nya försök att ta sig 
fram sker den 30:e september vilket åter misslyckas. Besättningen lyckas till slut segla ut den 3:e 
oktober. Den 10:e oktober siktas ön Norfolkön. De låg utanför ön till nästa dag då de seglade 
mot Nya Zeeland för att återigen ta sig till Charlotte sound. Den 17:e oktober siktades Nya Zee-
land och dagen därpå ankrade de i Charlotte sound och den 19:e låg skeppet på sin återkom-
mande plats. På Nya Zeeland stannade de till den 10 november då de för en tredje gång avgick 
därifrån för att påbörja hemfärden. Den 18:e november kom den sydligaste punkten av Sydame-
rika i sikte. I Terra del Fuego eller Eldslandet kunde de kasta ankare. Sen de lämnade Nya Zee-
land hade nu 42 dagar gått. Den 28:e december lättar de åter ankare och seglar vidare. Den sista 
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december ankrade skeppet åter denna gång vid Staten Land, Isla de los Estados, för att tillbringa 
nyårsafton (Sparrman, 2007:499–540).  
 

3.2.4 Året 1775 

Den 3:e januari 1775 avseglade expeditionen från Staten Land. Greenwichmeridianen korsades 
den 14:e februari och markerade att expeditionens syfte med en världsomsegling hade fullbor-
dats. Anders Sparrman anlände med expeditionen till Kap staden den 22:a mars 1775 vilket mar-
kerar slutet för hans deltagande på James Cooks skepp Resolution (Sparrman, 2007:540–544). 
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4. Anders Sparrmans Oceaniensamling 

I detta kapitel redogörs det för vilka utställningar som föremål ur Anders Sparrmans samlingar 

har ingått i. I kapitlet belyses även utställningstexter samt utställnings bilder. 

4.1 Sparrmansamlingen 

När det gäller forskning om Sparrmans insamlade föremål från Oceanien finns en publikation av 
Jan Söderström. Där ligger fokus på de föremål som Sparrman samlat in under sitt deltagande på 
James Cooks andra expedition 1772-1775. Sparrmans samling innehåller även föremål från 
södra Afrika, De föremålen ingår inte i denna uppsats undersökning.  
 Enligt Jan Söderströms ’A. Sparrman´s Ethnographical collection From James Cook´s 2nd 
Expedition (1772-1775)’ (1939) innehåller samlingen 59 objekt från Stilla havet utifrån hans 
uppdelning. I den bilaga som har sammanställts för denna uppsats finns det 63 objekt (Bilaga 1). 
Dock finns det i vissa inventarienummer flera föremål som är uppdelade i A-D system i vissa 
fall. Jag har valt att separera några medan jag har valt att räkna andra som en enhet, till exempel 
1799.02.0021 som är uppdelade i en pilbåge och tre separata pilar men här alltså räknas som en. 
Så vid min uppdelning blir det 63 separata föremål. 
 Idag finns samlingen på Etnografiska museet i Stockholm. Några av objekten finns utställda 
i den pågående utställningen ’Med världen i kappsäcken’, vilken handlar om upptäcktsresande 
och deras historia. I Bilaga 1 presenteras föremålen med en kort beskrivning gällande proveni-
ens, material, inventarienummer samt annan i kontext ansedd relevant information. 
 

4.2 Utställningar innehållandes föremål från Anders Sparrmans samling 

4.2.1 Utställningar 

Nedan följer en sammanställning om utställningarna som gjorts där föremål från Sparrmans sam-
ling har förekommit och några som idag är utställda. 
 

1. Allmänna etnografiska utställningen 1878-79, Utställd 1878-79 
 

2. Cook´s andra expedition, Utställd 1965 
 

3. Mot fjärran mål "frimärksutställningen", Utställd 1973 

 
4. Mot fjärran land - berömda svenska upptäckare, Utställd 1975 

 
5. Svensk expeditionstradition - från Sparrman till Hedin, Utställd 1980 

 
6. Cooks resor i Söderhavet I James Cook´s kölvatten, Utställd 1992 

 
7. Med världen i kappsäcken, pågående utställning 2016 

 
8. Magasinet – En etnografisk skattkammare, pågående utställning 2016 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1434134
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4.2.2 Utställningarnas innehåll 

En kort sammanfattning gällande de utställningar som kan kopplas till Anders Sparrman samling 
ges här. 

4.2.2.1 Allmänna etnografiska utställningen 1878-79 

Den allmänna etnografiska utställningen som visades under år 1878 till 1879 var utställd i Arv-
furstens palats på Gustav Adolfs torg. Utställningen innehöll etnografiska föremål från hela värl-
den. De samlingarna som användes var de som fanns inom Sverige. Huvuddelen av föremålen 
kom från naturhistoriska Riksmuseet samt Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi 
(http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1434170).  
 
Inventarier som ingår i utställningen från Sparrmans Oceaniensamling:  
1799.02.0001 (Bild 5) 
1799.02.0003 (Bild 3) 
1799.02.0004 (Bild 9) 
1799.02.0005 (Bild 8) 
1799.02.0054 (Bild 4) 
1799.02.0094 (Bild 6) 
1968.19.0091 (Bild 7) 
1904.24.0003 (Bild 35) 
(http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1434170/REFERENCES/310) 
 
För vidare information om föremålen se Bilaga 1.  
 
  

Bild 4 Pall från Tahiti, insamlad av Anders Sparrman. 
Inventarienummer 1799.02.0054, Källa: Sta-tens mu-
seer för världskultur - Etnografiska museet, http://col-
lections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218139 

Bild 3 Alternativt en trofé av människoben från Nya 
Zeeland, insamlad av Anders Sparrman. Inventarie-
nummer 1799.02.0003, Källa: Statens museer för 
världskultur - Etnografiska museet, http://col-
lections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1207132 

 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1434170/REFERENCES/310
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Bild 7 Bröst-ornament sannolikt från Tahiti, troligen 
insamlad av Anders Sparrman, inventarienummer 
1968.19.0091, Källa: Statens museer för världskultur - 
Etnografiska museet, http://collections.smvk.se/car-
lotta-em/web/object/2164448 

Bild 6 Kappa från Nya Zeeland eller Kina, insamlad 
av Anders Sparrman. Inventarienummer 
1799.02.0094, Källa: Statens museer för världskultur - 
Etnografiska museet, http://collections.smvk.se/car-
lotta-em/web/object/1021891 

Bild 5 Kam från Nya Zeeland, insamlad av Anders Sparrman. Inventarienummer 
1799.02.0001, Källa: Sta-tens museer för världskultur - Etnografiska museet, 
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1023788 
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4.2.2.2 Cook´s andra expedition 

Utställningen ägde rum vid den stora hallen och gjordes i samarbete med en utställning i Wel-
lington, Nya Zeeland. Det finns inga uppgifter om vilka objekt som visades (http://col-
lections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1434227). 

4.2.2.3 Mot fjärran mål "frimärksutställningen" 

Mot fjärran mål "frimärksutställningen ställdes ut 1973. Utställningen ägde rum i anslutning till 
offentliggörandet av en kollektion med frimärken porträtterade av svenska upptäcktsresanden. 
Bland upptäckarna återfinns Anders Sparrman. Under utställningen av dessa frimärken visades 
även föremål från upptäckarnas resor upp. (http://collections.smvk.se/carlotta-
em/web/object/1434352) 

4.2.2.4 Mot fjärran land - berömda svenska upptäckare 

Mot fjärran land - berömda svenska upptäckare ställdes inte ut på Etnografiska museet, men på 
Läckö slott i Lidköping 1975. Etnografiska museet lånade dock ut föremål till Läckö slott. 
 Utställningen var inriktad på svenska upptäcktsresande och Anders Sparrman var en av dem 
tillsammans med Carl Peter Thunberg, A E Nordenskiöld, Sven Hedin, Birger Mörner och Sten 
Bergman (http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/ 1434134). 

4.2.2.5 Svensk expeditionstradition - från Sparrman till Hedin 

Svensk expeditionstradition - från Sparrman till Hedin var en av åtta utställningar som öppnas 
vid invigningen av den nya museibyggnaden 1980, samma byggnad där Etnografiska museet är 
lokaliserat idag (http://www.varldskulturmuseerna.se/etnografiskamuseet/om-museet/om-bygg-
naden/ ; http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1434340). 

4.2.2.6 Cooks resor i Söderhavet I James Cook´s kölvatten 

Som titeln på utställningen säger handlar denna utställning som gjordes 1992 i första hand om 
James Cooks resa åren 1772-1775, men även om Sparrman. På utställningen visades skisser och 
porträtt bredvid objekt som samlats in i Stilla havet. På utställningen visades porträtt på Cook 
och Sparrman men också bilder på lokalbefolkningen från de platser de hade besökt. Objekten 

Bild 8 Klubba i sten från Nya Zeeland, insamlad av Anders 
Sparrman. Inventarienummer 1799.02.0005, Källa: Statens 
museer för världskultur - Etnografiska museet, http://col-
lections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1026669 

Bild 9 Yxa från Nya Zeeland, insamlad av An-
ders Sparrman. Inventarienummer 
1799.02.0004, Källa: Statens museer för världs-
kultur - Etnografiska museet, http://col-
lections.smvk.se/carlotta-
em/web/object/1207136  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1434227
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1434227
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1434352
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1434352
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1434134
http://www.varldskulturmuseerna.se/etnografiskamuseet/om-museet/om-byggnaden/
http://www.varldskulturmuseerna.se/etnografiskamuseet/om-museet/om-byggnaden/
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1434340
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som ställdes ut var bland andra halsband, öron-prydnader, klubbor, paddlar. Det finns inga in-
ventarienummer kopplade till objekt, men förmodligen härrör de från Sparrman samling 
(http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1434225). 

4.2.2.7 Med världen i kappsäcken 

Med världen i kappsäcken är en permanent utställning innehållandes föremål från svenska rese-
närer och upptäcktsresanden där det också finns några föremål från Sparrmans samling. 

Hur gick det till när världen kom till Sverige? Genom århundraden har idéerna om "världen där ute" samlats i 
vårt medvetande i lager på lager. Utställningen Med världen i kappsäcken handlar om vad några svenska rese-
närer och äventyrare hade med sig i bagaget och hur de förmedlade det här hemma. (http://www.varldskultur-
museerna.se/etnografiskamuseet/utstallningar/aktuella-utstallningar/med-varlden-i-kappsacken/) 

 
Föremålen från Sparrman och andra lärjungar av Carl von Linné är utställda i en centralmonter 
(Bild 15) i utställningen med följande beskrivning: 

Naturforskarna var 1700-talets astronauter.  
Kapten James Cooks resor till Söderhavet var 1700-talets märkligaste upptäcktsföretag. Med ombord fanns 
konstnärer och vetenskapsmän som hade till uppgift att avbilda och beskriva den okända värld man kom till.  
Daniel Solander deltog i Cooks första resa, Anders Sparrman i den andra. De båda hörde till de lyckosamma 
som kom hem igen. Nästan hälften av Linnélärjungarna dog i fjärran länder.  
Sådana föremål som Linnélärjungarna sände hem hade aldrig tidigare skådats i Sverige. De var lika sensat-
ionella då som grus från månen är för oss idag. (http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1441806). 

 
Inventarier som ingår i utställningen från Sparrmans Oceaniensamling:  

o 1799.02.0016 (Bild 10) 
o 1799.02.0007 (Bild 11) 
o 1799.02.0009 (Bild 12) 
o 1874.01.0332 (Bild14) 
o 1799.02.0048 (Bild 13) 
o 1799.02.0049 (Bild 17) 
o 1799.02.0043 (Bild 16) 

 

 

 

 

Bild 11 Mortel. Inventarie-
nummer 1799.02.0007, Källa: 
Statens museer för världskul-
tur - Etnografiska museet, 
http://collections.smvk.se/car-
lotta-em/web/object/1023795 

Bild 10 Bröstornament från Tahiti, Insam-
lad av Anders Sparrman, inventarienum-
mer 1799.02.0016, Källa: Statens museer 
för världskultur - Etnografiska museet, 
http://collections.smvk.se/carlotta-
em/web/object/1025649 

 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1434225
http://www.varldskulturmuseerna.se/etnografiskamuseet/utstallningar/aktuella-utstallningar/med-varlden-i-kappsacken/
http://www.varldskulturmuseerna.se/etnografiskamuseet/utstallningar/aktuella-utstallningar/med-varlden-i-kappsacken/
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1441806
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Bild 13 Stridsklubba från Nya Kaledonien, insamlad av Anders 
Sparrman. Inventarienummer 1799.02.0048, Källa: Statens mu-
seer för världskultur - Etnografiska museet, http://col-
lections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1000859 

 

Bild 14 Nackpall från Tahiti, insamlad av Anders Sparrman, inventarie-
nummer 1874.01.0332, Källa: Statens museer för världskultur - Etnogra-
fiska museet, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1023793 

 

Bild 1 Stridsklubba från Nya Kaledonien, insamlad av Anders Sparrman. 

Bild 12 Matkrok/råttkrok från Tonga, insamlad av Anders 
Sparrman. inventarienummer 1799.02.0009, Källa: Statens 
museer för världskultur - Etnografiska museet, http://col-
lections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1023790 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1000859
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1000859
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1000859
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1000859
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Bild 16 Korg från Tanna, insamlad av Anders Sparrman, inventarie-
nummer 1799.02.0043, Källa: Statens museer för världskultur - Etno-
grafiska museet, http://collections.smvk.se/carlotta-
em/web/object/1070599 

 

Bild 17 Stridsklubba från Nya Kaledonien, insamlad av Anders Sparr-
man, inventarienummer 1799.02.0049, Källa: Statens museer för världs-
kultur - Etnografiska museet, http://collections.smvk.se/carlotta-
em/web/object/1000859 

Bild 15 Centralmonter i utställningen ”Med världen i kappsäcken”, in-
ventarienummer Kappsäcken 03:4, Källa: Statens museer för världskul-
tur - Etnografiska museet, http://collections.smvk.se/carlotta-
em/web/object/3385597 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1000859
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1000859
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4.2.2.8 Magasinet – En etnografisk skattkammare 

Magasinet är en permanent utställning inspirerad att se ut som ett museums magasin men mer 
besökarvänligt. Denna utställning innefattar ca 6000 objekt och tanken är att låta besökarna ut-
forska dem på egen hand. 
 

Det är lätt att gå vilse bland fnöskpungar, apsaxar och giftpilar. Här finns 6000 saker och ting från världens 
alla hörn. Genom att öppna Magasinet gläntar vi på dörren till samlingarnas mångfald och magi – en skatt-
kammare för den nyfikne. Tusentals föremål, historier från det förflutna och oändligt med inspiration för 
framtiden. (http://www.varldskulturmuseerna.se/etnografiskamuseet/utstallningar/aktuella-utstallningar/ma-
gasinet-en-etnografisk-skattkammare/magasinet-en-etnografisk-skattkammare1/) 

 
Själva utställningen innehåller inte många etiketter, men du kan låna en tablett-dator som inne-
håller mer information beroende på hur mycket information som besökaren vill ha. 
 

Magasinet handlar inte om ett tema, en företeelse eller en plats. Det är ett tredje rum där magasin, utställning, 
publik, databas och samlingar möts. (http://www.varldskulturmuseerna.se/etnografiskamuseet/utstall-
ningar/aktuella-utstallningar/magasinet-en-etnografisk-skattkammare/magasinet-en-etnografisk-skattkam-
mare1/) 

 
Denna utställning går även att besöka digitalt via Etnografiska museets hemsida (http://magasi-
net.etnografiskamuseet.se/). I en applikations-baserad utställning kan man där navigera sig bland 
de olika montrarna. Varje föremål är klickbart för vidare information och fler bilder.  

 
Inventarier som ingår i utställningen från Sparrmans Oceaniensamling:  
 

o 1799.02.0042 (Bild 19) Denna kam finns även att se i digitaliseringen av Magasinet sektion K03 

o 1799.02.0014 (Bild 18) Detta öron-ornament finns även att se i digitaliseringen av Magasinet 

sektion M08 

o 1799.02.0026 (Bild 20) Denna huvudprydnad finns även att se i digitaliseringen av Magasinet 

sektion Q3 
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Bild 19 Kam från Tanna insamlad av Anders Sparrman, 
inventarienummer 1799.02.0042, Källa: Statens museer 
för världs-kultur - Etnografiska museet, http://col-
lections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218147 

 

Bild 18 Öron-ornament från Tahiti, insamlad av 
Anders Sparrman.  Inventarienummer 
1799.02.0014 Källa: Statens museer för 
världs-kultur - Etnografiska museet, http://col-
lections.smvk.se/carlotta-
em/web/object/1971324 

 

Bild 20 Huvud-ornament/diadem från Marquesasö-
arna, insamlad av Anders Sparrman. Inventarienum-
mer 1799.02.0026 Källa: Statens museer för 
världs-kultur - Etnografiska museet, http://col-
lections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1126097   
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Kammen som har förvärvats av Anders Sparrman är utställd i avdelning K i magasinutställ-
ningen (se Bild 21 och Bild 22). Sparrmans kam är utställd tillsammans med andra kammar från 
olika delar av världen. Citatet nedan är en slinga som finns med i Etnografiska museets presen-
tation av avdelningen 
 

Kammar som dragits genom hår på många människors huvuden. Kammar som avlägsnat ohyra eller dekorerat 
elaborerade håruppsättningar. 

Kammar av ben, trä och plast. Den äldsta kammen i montern är gjord av sköldpaddsskal och kom till samling-
arna1799 med Linnélärjungen Anders Sparrman. 

Det mänskliga håret bär på mycket symbolik och laddningar. Ibland ska håret döljas helt, ibland släppas fritt 
eller tuktas i strama frisyrer. Det händer att håret helt rakas bort som ett straff eller för att markera inträdet i en 
ny gemenskap. 

Kammen är ett intimt och personligt föremål men här bildar de uppsatta kammarna ett nästan abstrakt mönster. 
Trots alla variationer finns en ursprungsform kvar som påminner oss om kammens funktion: att reda ut det 
trassliga, att göra natur till kultur. (http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2008193) 

 

  

Bild 21Del i magasinutställningen kallad ”Världens kammar”, in-
ventarienummer K03 :: Världens kammar, Källa: Statens museer 
för världskultur - Etnografiska museet, http://col-
lections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2008193 

Bild 22 Magasinet avdelning K - Magasinets 
ordning - animaliskt, organiskt, Fotograf: 
Tony Sandin, Fotonummer1113.0021, Källa: 
Statens museer för världskultur - Etnografiska 
museet, http://collections.smvk.se/carlotta-
em/web/object/2058842 

 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2008193
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Avdelning M som underavdelningen M08 tillhör innehåller sten, glas och syntet. Montern heter 
”Magasinets ordning – sten, glas, syntet”. I denna utställning ingår föremål 1799.02.0014 från 
Anders Sparrmans Oceaniensamling, se Bild 23 och Bild 24. Museets beskrivning av sektion M: 

Magasinets ordning – sten, glas, syntet 

I magasinet sorteras föremålen efter material. Då blir det lättare att bevara föremålen. Nya möten uppstår på 
hyllorna i magasinet. Geografiskt ursprung, tid och sammanhang är inte längre avgörande. Ett durkslag i plast 
från Burkina Faso i Afrika kan hamna sida vid sida med en spjutspets av glas från Kimberly i Australien. 
(http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1991404) 

 
I avdelning Q, sektion Q3 finns en huvudprydnad/diadem/huvud-ornament utställd med inventa-
rienummer 1799.02.0026 tillhörande Anders Sparrmans Oceaniensamling (se Bild 25 och Bild  
26). Sektion Q är den avdelning där fokus ligger på donerade föremål. I citatet nedan är beskriv-
ningen av avdelningen återgiven:  
 

Museiföremålen har haft ett tidigare liv. Många har brukats i vardagliga bestyr, andra har haft en funktion i 

rituella sammanhang. De har tagits ur ett sammanhang och förflyttats till ett nytt. En del av föremålens historia 

förknippas med insamlare och insamlingssätt. Föremålets betydelse, värde och status kopplas ofta till hur och 

genom vems försorg det kom till museet. (http://magasinet.etnografiskamuseet.se/) 

 

Den monterdel som diademet ingår i heter Insamlat av Linnés lärjungar. Det finns sammanlagt 
åtta poster i denna monter (se Bild 25). De andra föremålen är kopplade till Johan Alströmer/Jo-
seph Banks, Carl Peter Thunberg samt Adam Afzelius (http://collections.smvk.se/carlotta-
em/web/object/2008229/REFERENCES/2233). 

Bild 23 Del i magasinutställningen kallad ” Magasi-
nets ordning – sten, glas, syntet”, Inventarienum-
mer: Magasinet - M :: Magasinets ordning - sten, 
glas, syntet. Källa: Statens museer för världskultur - 
Etnografiska museet, http://collections.smvk.se/car-
lotta-em/web/object/1991404 

Bild 24 Monter M08 i ” Magasinets ordning – sten, glas, syn-
tet”, Inventarienummer M08 :: monterdel. Källa: Statens mu-
seer för världskultur - Etnografiska museet, http://col-
lections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2008222 

http://magasinet.etnografiskamuseet.se/
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Bild 26 Monter Q03 i ”Donerat, Upphittat, Över-
blivet”, Inventarienummer Q03 :: Insamlat av 
Linnés lärjungar. Källa: Statens museer för 
världskultur - Etnografiska museet, http://col-
lections.smvk.se/carlotta-
em/web/object/2008229 
 

Bild 25Monter Q ”Donerat, Upphittat, Överblivet”, Inventarie-
nummer Magasinet - Q :: Donerat, upphittat, överblivet. Källa: 
Statens museer för världskultur - Etnografiska museet, 
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1853264 
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5. Samling med en historia 

5.1 Museihistoria 

Sparrmans samling förvaras idag hos Etnografiska museet i Stockholm. Etnografiska museet är 
ett av fyra museer som tillsammans utgör Statens museer för världskultur, vilken är en statlig 
myndighet under Kulturministeriet. En del av Statens museer för världskulturs uppdrag är föl-
jande; 
 

[…] statens museer för världskultur har till uppgift att visa och levandegöra världens kulturer, särskilt 

kulturer med ursprung utanför Sverige. Myndigheten ska dokumentera och belysa olika kulturers ytt-

ringar och villkor samt kulturmöten och kulturell variation, historiskt och i dagens samhälle, nation-

ellt och internationellt. Myndigheten ska främja tvärvetenskaplig kunskapsbildning och publik verk-

samhet i olika former.( http://www.varldskulturmuseerna.se/om-oss/myndighetsinformation/) 

 
Etnografiska museet blev år 1935 en oberoende organisation knuten till Kungliga Vetenskaps-
akademien och Naturhistoriska Riksmuseet. Den 30 juni 1966 avslutades dock denna kontakt 
och idag finns inte längre någon koppling mellan Etnografiska museet och Kungliga Vetenskaps-
akademien och Naturhistoriska Riksmuseet (Murray 2007: 3).  

Kungliga Vetenskapsakademien, som var de som förvaltade de etnografiska samlingarna från 
början, grundades redan 1739 och skänktes då samlingar innehållandes etnografiska, botaniska, 
geologiska och mineralogiska objekt (Murray, 2007: 1). Det var till denna akademi Anders 
Sparrman senare donerade delar av sina samlade etnografiska föremål, botaniska och zoologiska 
förvärv. 
 En av grundarna till tanken om ett enskilt museum för etnografiska föremål var, bland andra, 
Hjalmar Stolpe som 1900 blev tilldelad rollen som föreståndare för just de etnografiska samling-
arna. Hjalmar Stolpe var själv en samlare och deltog på expeditioner, till exempel deltog han i 
expeditionen med fartyget Vanadis som lade till i Japan, Thailand och Peru bland andra länder. 
Stolpe kom tillbaka med runt 7500 objekt och tog 700 bilder under resan. Väl tillbaka i Sverige 
år 1886 skapade han en utställning om tiden ombord Vanadis. 
 Under 1860-talet uttalas en önskan om ett separat etnografiskt museum. Från 1878 och 
framåt visades två utställningar i Arvsfursterns palats i Stockholm, båda utformade av Hjalmar 
Stolpe. År 1889-90 görs ytterligare en påtalan om behovet av ett etnografiskt museum, denna 
gång ansöks det även om medel för att genomföra detta. Denna ansökan gick inte igenom och ett 
nytt försök till att lyfta frågan görs inför riksdagen år 1897. En egen avdelning för etnografiska 
samlingar och frågor inrättas år 1900 med lokal på Wallingatan 1 i Stockholm och Hjalmar 
Stolpe verkade som föreståndare för denna avdelning. Mellan 1914 och 1915 flyttar Naturhisto-
riska Riksmuseet till sin nuvarande plats, Frescati. Den etnografiska avdelningen stannar dock på 
Wallingatan 1. En flytt av avdelningen ägde rum 1930 då de flyttade till en lokal på norra Djur-
gården. Det var i denna lokal på djurgården som Statens etnografiska museum inrättades 1935. 
Statens etnografiska museum verkade nu som en oberoende organisation knuten till den Kung-
liga Vetenskapsakademien. Som nämns ovan avslutas anslutningen till Vetenskapsakademien 
och Naturhistoriska Riksmuseet år 1966 när den självständiga institutionen Etnografiska museet 
bildas. År 1975 börjar en ny museibyggnad byggas vari inflyttning skedde från och med 1978. 
Museet öppnade igen 1980. Institutionen Etnografiska museet bytte namn till Folkens Museum 
Etnografiska år 1988. År 1999 bildades Statens museum för Världskultur och institutionen Fol-
kens Museum Etnografiska slutade att vara självständiga. Museet bytte år 2001 tillbaka till nam-
net Etnografiska museet och blev en del av de sammanlagt fyra museer som ingår i Statens mu-
seum för Världskultur nämligen, Medelhavsmuseet, Världskulturmuseet, Östasiatiska museet 

http://www.varldskulturmuseerna.se/om-oss/myndighetsinformation/
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och Etnografiska museet (Murray 2007:1-4, http://www.varldskulturmuseerna.se/etnografiska-
museet/forskning-samlingar/samlingar/dokumentarkivet/). 

5.1.1 Samlandet 

En central del av museers verksamhet har genom tid varit insamlandet och förvaringen av före-
mål. Synen på samlande och samlingarna har skiftat genom åren och är en ständigt pågående de-
batt och förändring. I citatet nedan belyser Fredrik Svanberg hur samlingar och samlandet sågs 
under framförallt 1800-talet men även en bit in på 1900-talet.  

I början, under 1800-talet, var samlingssystem och utställningar i det  närmaste samma sak. Hela samling-
arna, eller i vart fall en stor majoritet  av dem, ställdes ut och samlingarna klassificerades och ordnades efter 
hur de skulle ställas ut – det vill säga efter vad man ville kommunicera  med dem. Vägledningarna till de 
båda museernas utställningar kallades långt in på 1900-talet för guider ”till samlingarna”. Samlingssystemens 
kategorier och informationsstruktur var identisk med utställningarnas. Man ställde ut samlingssystemen. Så-
väl utställningarnas disposition som personalens sammansättning och funktionsindelning baserades på sam-
lingarnas kategorier. 

Dessa system skapades av några få mycket driftiga och inflytelserika  personer som arbetade efter vad man 
kan kalla ett fosterländskt paradigm.  Det var givet att särskilda och för det sena 1800-talet typiska idéer om 
en svensk nation och ett kulturellt och historiskt definierat svenskt folk  skulle representeras. (Svanberg 84-
85) 

Det fosterländska paradigmen kan kopplas ihop med den kulturarkeologiska skolan och påvisar 
inflytandet dessa institutioner har på varandra. Inflytandet kan ses genom tid och finns att ur-
skönja i alla de paradigmskiften som ägt rum i arkeologin fram till idag (Smitz Olsson 2014). In-
samlande av föremål har haft olika syften genom tiden, från stärkande av en nationell identitet 
till ett utbildande syfte om världens människor.  

5.2 Den första utställningen av etnografiska föremål 

Den första utställningen av etnografiska föremål ägde rum 1834-1835. Senare, år 1841, flyttades 
den etnografiska samlingen till Naturhistoriska Riksmuseet där den ställdes ut i ett separat rum. 
En önskan om ett separat Etnografiskt museum fanns dock, första gången behovet uttalads of-
fentligt var under 1860-talet. Man bedömde att det var möjligt att sammanföra de båda etnogra-
fiska samlingarna från Kungliga Vetenskapsakademien och Vitterhetsakademien (Murray, 2007: 
1-2). Frågan om att föra dessa två akademiers samlingar samman diskuterades av det Antropolo-
giska sällskapet under ett seminarium. Ett beslut fattades under detta seminarium att göra en ut-
ställning med de etnografiska föremålen som hade samlats in och förvarades i Sverige. Hjalmar 
Stolpe utsågs som ansvarig för skapandet av utställningen (Svensson, 2002: 65). Öppnandet av 
utställningen skedde 1878 i närvaro av den svenska kungen. 
 Enligt Irene Svensson (2002) var detta första gången som en utställning med etnografiska 
föremål visades i Stockholm (Svensson, 2002: 66), Anne Murray å andra sidan påstår att den 
första utställningen av etnografiska föremål skedde 1834, dock i mindre skala (Murray, 2007: 1). 

5.3 Tre samlare i början av samlandet 

I Sverige kan tre tidiga institutionella samlare utskiljas, det antropologiska samhället, Kungliga 
Vetenskapsakademien och Vitterhetsakademien. Dessa tre tillsammans hade samlingarna som 
skulle komma att utgöra grunden för Etnografiska museet (Murray, 2002). 
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5.3.1 Antropologiska sällskapet 

Konstitutionen av det Antropologiska sällskapet skedde 1873 och grundarna var Gustaf Retzius, 
Hjalmar Stolpe, Oscar Montelius och Hans Hildebrand (http://ssag.se/om/historia/). Syftet med 
detta nya sällskap var att föra arkeologi, antropologi och etnografi samman och skapa ett forum 
för diskussioner om världen, seminarier och en mötesplats för olika discipliner. Vid tiden för 
bildandet av detta sällskap hade koloniala intressen stor påverka runt om i världen. Europa hade 
kolonier runt om i världen och stora utforskningsexpeditioner ägde rum. Utforskandet och kart-
läggningen av världen var en orsak till att många började intressera sig för geografi (Svensson, 
2002: 64). År 1877 bytte det antropologiska sällskapet namn till vad det heter idag, Svenska Säll-
skapet för Antropologi och Geografi (SSAG) (http://ssag.se/om/historia/). 
 Den Svenska Sällskapet för Antropologi och geografi var ett samhälle för de som var belästa 
och standarder för den här tiden påbjöd att även utländska belästa inbjöds till sällskapet. Inbju-
den till SSAG var bland andra Charles Darwin och Thomas Huxley (Svensson, 2002: 64). 

5.3.2 Kungliga Vetenskapsakademien 

Under 1700-talet var konstituerandet av vetenskapliga akademier aktuellt. År 1739 bildades den 
Kungliga Vetenskapsakademien, med den europeiska standarden som en förebild. Från början 
hade akademien till uppdrag att informera om ämnen som matematik, ekonomi och naturstudier 
(http://www.kva.se/Om-akademien/Historik/). 
 Akademiker som var medlemmar i detta sällskap var bland annat Carl von Linné (Carl Lin-
naeus adlades von Linné), och Christopher Polhem (http://www.kva.se/Om-akademien/Histo-
rik/). 
 Centrum för vetenskapshistoria grundades 1988 under Kungliga Vetenskapsakademien. Syf-
tet med centrumbildningen var att fungera som ett forskningsinstitut med huvudfokus för forsk-
ning inom vetenskapshistoria i Sverige men också utomlands. Observatoriemuseum, ett museum 
inom akademin hade en samling av vetenskapliga instrument och utrustning från 1700- och 
1800-talet. Men museet stängdes 2014 (http://www.kva.se/Om-akademien/Historik/). 
 Anders Sparrmans samling förvaras idag inte längre hos den Kungliga Vetenskapsakade-
mien. Detta betyder dock inte att akademien inte längre har någon koppling eller intresse i sam-
lingen längre. På fotot nedan (Bild 27) kan det ses hur den före detta statsminister Ingvar Carls-
son, den före detta internationella sekreteraren i Kungliga Vetenskapsakademien Olof G Tand-
berg, samt Lars Gårdö, vd i Atle AB 1993-2001, håller i föremål hemförda av Anders Sparrman. 
Bilden är tagen i samband med starten av IK Foundations & Company projekt Linnés apostlar i 
april år 2001 (http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2508756 ; https://www.ikfoun-
dation.org/). Objektet Olof G Tandberg håller i är en nackpall hemförd av Sparrman från Tonga 
(inventarienummer 1874.01.0332) vilken idag ingår i samlingen av Carl Peter Thunberg (se Bi-
laga 1).  

https://www.ikfoundation.org/
https://www.ikfoundation.org/
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Bild 27 Före detta statsminister Ingvar Carlsson, före detta internationella sekreteraren i Kungliga Vetenskapsakade-
mien Olof G Tandberg, samt Lars Gårdö, vd i Atle AB håller i föremål från Oceanien och Afrika hemförda av An-
ders Sparrman. Fotograf: Tony Sandin, 2001, Fotonummer 1079.0001. Källa: Statens museer för världskultur – Et-
nografiska museet http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2508756 

5.3.3 Kungl. Vitterhetsakademien 

20 mars 1753 grundade drottning Lovisa Ulrika den Kungliga Svenska Akademien idag kallad 
den Kungliga Svenska Akademien Vitterhets Historia och Antikviteter. I likhet med den kung-
liga Vetenskapsakademin byggde Vitterhetsakademien på europeiska modellen för utformandet 
av lärda sällskap, i detta fall i synnerhet den franska modellen (www.vitterhetsakad.se/om/histo-
rik). 
 Medlemmar som Voltaire och d'Alembert återfinns inom akademin. När drottningen dog 
gick akademin in i en dvala för att återupplivas av hennes son Gustav III 1786. Samtidigt instif-
tade Gustav III Svenska Akademien (www.vitterhetsakad.se/om/historik). 
 Vid återinrättandet av akademiens ändrades dess syfte något. Större fokus hamnade nu på 
arkeologi, kulturarvsfrågor, historia och numismatik. Svenska Akademien koncentrerade däre-
mot sitt arbete på litteratur, som tidigare hade varit en del av Vitterhetsakademiens uppdrag. De 
två akademier har dock fortfarande intresse av forskning inom svensk språkhistoria (www.vitter-
hetsakad.se/om/historik). 
 Idag är akademin inte längre en del av Riksantikvarieämbetet. Akademin har också utvidgat 
sin verksamhet genom att inkludera religionsvetenskap, juridik och samhällsvetenskap tillsam-
mans med kulturarvsfrågor (www.vitterhetsakad.se/om/historik). 
  

http://www.vitterhetsakad.se/om/historik
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6. Analys 

6.1 Introduktion till analys 

Föremålen som Sparrman insamlade kan undersökas genom olika metoder och med olika teore-
tiska aspekter. Vi kan försöka att se dem som kontextuella objekt från tiden för sin tillverkning, 
kan vi se dem som objekt vilka var i Sparrmans ägor och försöka förstå hans uppfattning, eller så 
kan vi se dem i den kontext och tid de befinner sig i nu. Det finns inget enkelt sätt att förstå 
denna förändringsprocess som föremålen har genomgått, hybridisering, rekontextualisering och 
kontakt mellan föremål och människor. Kan vi idag förstå den ursprungliga betydelsen av exem-
pelvis ett tyg Sparrman samlats i Nya Zeeland, kan vi veta det säkert? Och är vår tolkning av hur 
vi förstår det idag nödvändigtvis fel eller rätt? 
 Under denna rubrik kommer fokus att vara på vad det var för föremål som Anders Sparrman 
samlade in samt hans beskrivning av dem utifrån hans resejournal, i de fall det är möjligt. Före-
målen kommer även att delas in i kategorier, indelningen kan ses i detta kapitel samt i Bilaga 2. 
En noggrannare och ytterligare beskrivning av föremålen kan ses i Bilaga 1. 

6.2 Föremål med oklar proveniens 

De föremål som är kategoriserade som “oklar proveniens” är två stycken, 1799.02.0094 och 
1968.19.0091 (se Bilaga 1).  

Föremålet med inventarienummer 1799.02.0094 är en kappa vars proveniens är satt till Kina 
eller Nya Zeeland. Båda är möjliga då Sparrman har rest i båda de länderna. I databasen Carlotta 
hos Etnografiska museet är det antecknat med ”kina(?)”. På grund av den osäkerheten har jag här 
låtit detta föremål ingå i Sparrmans Oceanien-samling.  

Det andra föremålet med inventarienummer 1968.19.0091 är en bröstkrage av samma typ som 
1799.02.0016 och 1799.02.0017. Den bröstkrage som här behandlas ha okänd proveniens har 
tillhört samlingen ”Paulinska skolan, Strängnäs” och är alltså inte dokumenterad som ett föremål 
tillhörande Sparrmans samling. I beskrivningen av kragen finns det att läsa att dess ursprungliga 
proveniens är Påskön att den sedan har blivit efterbestämd till Nya Zeeland och att den är tillver-
kad på Hawaii, på en etikett ska det även vara angivet att den kommer från Tahiti (http://col-
lections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2164532). Det är angivet att det är möjligt att den är 
förd till Sverige av Anders Sparrman. Vidare så är kragens proveniens bestämd till Tahiti i Etno-
grafiska museets databas Carlotta. Föremålets proveniens är sannolikt Tahiti huruvida föremålet 
är fört till Sverige av Anders Sparrman är mindre tydligt. Föremålet är inkluderat i Bilaga 1 som 
en del av Sparrman samlingen där.  

6.3 Vad Sparrman samlade in 

Under Sparrmans resa i Stilla havet med James Cook samlade han in 63 objekt från öarna (Ta-
bell 1). Min kategorisering av dem kan ses i Bilaga 2 och en fullständig förteckning över inform-
ation om föremålen kan ses i Bilaga 1. Även i Bilaga 1 och Bilaga 2 har vissa objekt delats upp i 
A och B i samma inventarienummer, i denna uppsats räknas objekt 1799.02.0022.A och 
1799.02.0022.B som två separata artiklar, densamma gäller för objektet 1799.02.0029.A och 
1799.02.0029.B som också räknas som två separata artiklar. 
 Alltså är det 63 objekt indelade i 14 kategorier; Troféer, kammar, musikinstrument, kläder, 
verktyg, bröst smycken, öron prydnader, huvud smycken, halsband och armband, träpall, trä 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2164532
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2164532
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kudde, mänskliga materiella föremål och korgar/väskor. Kvantiteten av artiklar för varje kategori 
i förhållande till dess proveniens kan ses i Tabell 1. 

Tabell 1 Antal föremål från Oceanien i Anders Sparrmans samling. 

 

Som framgår av Tabell 1 kommer den största mängden av föremål, 19 objekt, från Tonga. Den 

näst största mängden, 17 objekt kommer från Tahiti och den tredje största mängden 8 objekt 

kommer från Nya Zeeland. Dessa är de tre platser där Sparrman samlats den större mängde av 

Oceanien föremål ifrån.  

Tabell 2 Sammanställning av kategori, antal och proveniens gällande föremål från Anders Sparrmans 
Oceaniensamling. 
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Tabell 3 Procentuell fördelning av materialkategorier gällande  
Anders Sparrmans Oceaniensamling. 

 

 
De tre kategorier där den största mängden föremål finns att finna är inom Vapen, Verktyg och 
Halsband & Armband (Tabell 2, 3). 
 Vapen (i kategorin vapen är även tre yxor av olika slag inkluderade) är insamlade från alla 
platser utom Marquesasöarna som visas i Tabell 4. Som framgår av Tabell 3 utgör vapen 28 pro-
cent av de insamlade föremål följt av verktyg som gör ut 16 procent av samlingen. Den tredje 
största kategorin är halsband och armband som utgör 9 procent av samlingen. Tillsammans utgör 
dessa tre kategorier 53 procent av samlingen. 
 Kategorin innehållandes verktyg är den näst största med 16 procent. Som kan ses i vapenka-
tegorin har vapen insamlats på alla platser utom en. Verktyg har insamlats från fyra platser, samt 
ett verktyg vars proveniens är okänd, se Tabell 6. Två platser som sticker ut är Tonga och Tahiti 
där fyra verktygs föremål har insamlats från respektive plats. Som tidigare nämnts så är de tre 
yxorna inräknade i kategorin vapen, dock är det inte uteslutet att någon eller alla har använts som 
verktyg. 
 Tredje största kategorin, halsband och armband utgör totalt 9 procent. Föremålen i kategorin 
har insamlats på tre platser. I Tabell 5 framgår det att de flesta kommer från Tonga. Vid en sam-
manslagning av följande kategorier innehållandes föremål avsedda för utsmyckning, Halsband & 
Armband, bröst-ornament, Huvud-ornament/Diadem och öron- ornament uppgår den totala pro-
centandelen till 24 procent (Tabell 7).  
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vud-ornament till en kategori benämnd Ornament prydnader/Smycken 

Tabell 6 Antal verktyg från Anders Sparrmans Oceaniensamling från respektive plats de är insamlade. 
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6.4 Dokumentation av föremål 

Anders Sparrmans upplevelser från sin tid ombord på James Cooks fartyg i södra Stilla havet 
finns dokumenterade i hans resedagböcker och är publicerade under titlarna ’En resa till Goda-
hoppsudden, mot Antarktis polcirkeln, och runt om i världen’ och ’En resa runt världen. I säll-
skap med kapten J. Cook och herrarna Forster’, båda skrivna av Sparrman själv. Av dessa två 
böcker är det "En resa runt om i världen. I sällskap med kapten J. Cook och herrar Forster " som 
berör tiden i söder havet och dess öar i Stilla havet till största del. 
 Det första objektet från Sparrman samlingen som förekommer i ’En resa runt om i världen. I 
sällskap med kapten J. Cook och herrar Forster ’ är en stor kam från Nya Zeeland, gjord av ben - 
förmodligen ben från en val. Sparrman beskriver denna typ av kam som en sällsynt prydnad som 
sällan bärs. Den beskrivna kammen kan ses i en teckning föreställande en man som bär denna 
kam (Bild 29). Denna kam som Sparrman beskriver ingår inte i samlingen, däremot återfinns en 
med ett liknande utseende, inventarienummer 1799.02.0001. Den som ingår i Sparrmans samling 
har en liknande form men saknar dock ornering (se Bild 28) (Sparrman, 2007: 402).  
 

Bild 29 Porträtt av en man från Nya Zee-
land, Fotonummer 1080.0049, Källa: 
Statens museer för världskultur - Etno-
grafiska museet, http://col-
lections.smvk.se/carlotta-
em/web/object/1572594 
 

Bild 28 Kam från Nya Zeeland, insamlad av Anders Sparrman. In-
ventarienummer 1799.02.0001, Källa: Statens museer för världs-
kultur - Etnografiska museet, http://collections.smvk.se/carlotta-
em/web/object/1023788 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1572594
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1572594
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1572594
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Tabell 8 Kammar från Anders Sparrmans samling indelade efter proveniens  

 

 
I Tabell 8 syns antalet kammar och deras proveniens. Kammen som visas i Bild 28 är, såsom 
framgår av Tabell 8, den enda en som samlats in från Nya Zeeland. 
 Ytterligare beskriver Sparrman mannens örhängen, bröst-prydnad och dräkt. Till Kungliga 
Vetenskapsakademin, donerade han objekt som liknar de som ses på bilden av mannen från Nya 
Zeeland (Bild 29). 
 I Sparrmans  samling återfinns åtta poster som är klassificerade som härrörande från Nya Ze-
eland och en klassas som osäker proveniens men möjligen Nya Zeeland eller Kina (se Bilaga 1). 
Nedan citeras Sparrman med en beskrivning av de föremål som donerats av honom till Kungliga 
Vetenskapsakademiens samling, värt att notera är att detta citat är från den engelska översätt-
ningen som gjordes år 2007.  

Such a tunic without edging, ear rings, and an axe of greenstone, a neck ornament of a polished and engraved 
human bone, a large comb of bone, a small curved nose-flute made from calabash, a short nose-flute of wood 
and a polished inch-long battle-axe or knife of basalt from New Zeeland have been donated by me to the Royal 
Academy of Sciences’ Collection, as well as special threads of the shiny flax-like species which can be seen 
there and will give more vivid perception of these savages’ development in taste and arts (Sparrman, 2007:402). 

 

I citatet framgår det att Sparrman har donerade åtminstone 8 objekt, antalet örhängen är ospecifi-
cerat. Tunikan som nämnts ovan liknar enligt Sparrman den som bärs på Bild 29. I Sparrmans 
samling ingår ett tyg från Nya Zeeland med inventarienummer 1799.02.0002 (Bilaga 1) vilken 
kan vara den som liknar den ovannämnda tunikan. Yxan av grönsten kan möjligen vara yxan 
med inventarienummer 1799.02.0004 (Bilaga 1). Halsprydnaden som beskrivs vara tillverkad av 
humant ben verkar mest troligt vara föremålet med artikelnummer 1799.02.0003 (Bilaga 1). 
Sparrmans beskrivning av halsprydnaden skiljer sig dock från Etnografiska museets databas Car-
lotta. I Carlotta är föremål 1799.02.0003 definierat som en trofé, en annan tolkning är även att 
det har burits som en öron-prydnad eller att den har fungerat som en knapp för att hålla en kappa 
stängd (http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1207132) Söderström (1939) mena att 
det även är möjligt att föremålet är en del av en avbruten flöjt (Söderström, 1939: 57). Den stora 
kammen av ben kan vara föremålet med inventarienummer 1799.02.0001 vilken är en kam gjord 
av ben (Bilaga 1). Näsflöjten som är tillverkad av trä kan också hittas i Sparrman insamling och 
inventarienummer 1799.02.0018 (Bilaga 1). I citatet ovan framgår det dock att Sparrman ska ha 
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donerat två flöjter, i Sparrmans samling kan endast en återfinnas. Den stridsyxa eller kniv av ba-
salt som nämns av Sparrman är förmodligen föremål 1799.02.0005 (Bilaga 1). I museets databas 
kan inga örhängen återfinnas. Inter heller näsflöjt av kalebass eller ett nystan av lin liknande 
material (sannolikt flax dvs. ett växtmaterial som man har vävt kappor och korgar etc. av) från 
Nya Zeeland kan hittas. 
 I databasen Carlotta återfinns ett vapen som beskrivs som ett värdighetsvapen alternativt ett 
ceremoniellt föremål med inventarienummer 1799.02.0006. Detta föremål ingår inte i den ur-
sprungliga katalogen av Sparrman men härrör sannolikt från denna resa och har sannolikt sam-
lats in av Sparrman (Söderström, 1939: 47-48, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/ 
1622555). Ett halsband med inventarienummer 1799.02.0031 är inlagt i museets databas och 
listad som härrörande från Nya Zeeland och insamlad av Sparrman. Söderström (1939) menar i 
sin publikation att detta föremåls proveniens är Tonga på grund av det faktum att han trodde trå-
den var tillverkad av kokosfiber vilket hade indikerat på Tonga. Emellertid är tråden gjord av 
flax och därför nu omprövad till att komma från Nya Zeeland (Söderström, 1939: 46; http://col-
lections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1027274). 
 Från Marquesasöarna finns fyra föremål registrerade. Det rör sig om ett verktyg i form av en 
solfjäder med inventarienummer 1799.02.0028, ett bröst-ornament men inventarienummer 
1799.02.0027, två stycken huvud-ornament eller diadem men inventarienummer 1799.02.0025 
och 1799.02.0026. 

The man, a chief, is portrayed with a kind of tiara or bandeau royal and a breastplate as well as a fan or air-

cooler like the ones I have presented to the Royal Academy of Sciences Collection and which can be seen 

there. The tiaras consist of a disc of mother of pearl which is partially covered with well-carved tortoise shell. 

This ornament along with one or more minor mother of pearl mussel shells fixed to it, as well as the plumes 

[…] (Sparrman, 2007:479) 

 

Utifrån citatet ovan ur Sparrmans journal är det 
samma solfjäder som går under inventarienummer 
1799.02.0028 som omnämns av Sparrman. Diade-
men är de som går under inventarienumren 
1799.02.0025 och 1799.02.0026 (Bild 31 och Bild 
32). På samma sida i Sparrmans reseberättelse om-
nämns bröstornamentet mer i detalj och beskrivs vara 
gjort av trä med små röda ärtor (Abrus precatorius) 
fastlimmade på sig, liksom bröstornamentet med in-
ventarienummer 1799.02.0027 (Bild 33) (Sparrman, 
2007:479). Den av Sparrman beskrivna hövdingen 
kan ses avbildad på Bild 30.  

Bild 30 Hövding från Marquesasöarna bärande 
föremål vilka är beskrivna av Anders Sparrman. 
Källa: Linnaeus Apostles Global Science & Ad-
venture 2007 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1027274
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1027274
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Bild 32 Diadem från Marquesasöarna, insamlad 
av Anders Sparrman. Inventarienummer 
1799.02.0025 Källa Statens museer för världs-
kultur - Etnografiska museet,  http://col-
lections.smvk.se/carlotta-
em/web/object/1027272 

 

Bild 31 Diadem från Marquesasöarna, insamlad av Anders 
Sparrman. Inventarienummer 1799.02.0026. Källa : Statens 
museer för världskultur - Etnografiska museet, http://col-
lections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1126097 

Bild 33 Bröst-ornament från Marquesasöarna. Inventarienummer 1799.02.0027. 
Källa: Statens museer för världskultur - Etnografiska museet,http://col-
lections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218112 
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Från Tahiti nämner Sparrman följande: 

The inhabitants make themselves augers and axes from these basalts which they fasten to handles, in the shape 

of our axes, with three plaited strings prepared from the husk around old coconuts. I have sent such an axe to 

the Royal Academy of Sciences Collection, as well as a large and well shaped basalt stone with which bread-

fruit is smashed into some form of sour bread dough (called mahé) so as to make it keep for longer. (Sparrman, 

2007:484) 

 

Mahé stöten kan återfinnas som en mortel med inventarienummer 1799.02.0007 (se Bilaga 1). 
Från Tahiti finns det en yxa registrerad under inventarienummer 1799.02.0051 som är kopplat 
till Anders Sparrmans samling. Dock finns det ytterligare en yxa vilken går under inventarie-
numret 1904.24.0003 (Se Bilaga 1). Vilken av dem det är som Sparrman beskriver i citatet ovan 
framgår inte tydligt (Bild 34 och Bild 35).  
 

  

   

Bild 35 Yxa från Tahiti förd till 
Sverige av Anders Sparrman. In-
ventarienummer 1904.24.0003. 
Källa: Statens museer för världs-
kultur - Etnografiska museet, 
http://collections.smvk.se/carlotta-
em/web/object/1489756 

Bild 34 Yxa från Tahiti förd till 
Sverige av Anders Sparrman. In-
ventarienummer 1799.02.0051. 
Källa: Statens museer för världs-
kultur - Etnografiska museet, 
http://collections.smvk.se/carlotta-
em/web/object/1218116 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1489756
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1489756
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I Nya Kaledonien förvärvar Sparrman en stridsklubba och beskriver vidare de Kaledoniska före-
målen som:  

I have mentioned the use of the throwing-weapons, with which they fight at distance, such as throwing-spears 

and slings ; these are the only kind they use, for shooting with bows is unknown here, at least not employed; 

in any case: the were superfluous in this country, where we saw eyes knocked out and other severe scars from 

their large slinging-stones. 

 The weapons with which they fight at close range are clubs and cudgels of various shapes, according to 

the growth and form of the wood. Some have large protuberances on the ends, which they worked up by cut-

ting and carving. These weapons are of heavy and hard wood, well polished, so that anyone with a moderate 

acquaintance with them, they would seem to be more dangerous than the two swords the stole from the 

Frenchmen. 

 One club of this sort, which I brought back, is in the custody of the royal academy of science; from the 

same place I also brought and presented a piece of ivory of 2lb. noz. in weight, which has the appearance of a 

tooth of some sea-mammal, perhaps some still unknown lamantine. This tooth, nearly six inches in length 

and about two and a half in diameter, was worn on the breast of the savage from whom it was purchased ; a 

small hole is drilled in each end for the cord on which it was suspended. (Sparrman 1953:169-170) 

 

Från Kaledonien finns i databasen Carlotta tre stycken föremål som är insamlade av Sparrman, 
en kam med inventarienummer 1799.02.0047; två stridsklubbor med inventarienummer 
1799.02.0048 och 1799.02.0049 Klubborna kan ses i Bild 36 och Bild 37 samt Bilaga 1. I journa-
len beskrivs även en kam från Nya Kaledonien som möjligen är av samma typ som den som in-
går i Sparrmans samling. Kammen beskrivs som följand: 
 

[…] made of thin bone-hard polished sticks between nine and ten inches in length, numbering from twelve to 
twenty. These are in parallel row and one-tenth of an inch apart closely fixed together on the top side; thus the 
teeth may be spread out or tightly closed, when they have to be kept together for the purpose of scratching and 
exploring for the probably numerous parasitic lodgers in this bushy and shaggy growth of hair. (Sparrman 
1953:159) 
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Om föremål från Tonga och Vänskapsöarna säger Sparrman följande, 

The natives´crooked war-clubs, almost as heavy as metal, made from casuarina wood, led us to conclude that 
these Friendly Islanders did not always live on amicable terms with one another. Many of these, which I have 
presented to the collection of the Royal Academy of Science, may be inspected there, as well as bows and 
arrows and ornaments from these islands. (Sparrman 1953:96) 

 

De stridsklubbor som ingår I samlingen från Tonga och Vänskapsöarna är följande två 
1799.02.0037 och 1799.02.0038 (Bilaga 1). Den pilbåge som ingår är 1799.02.0039 och den pil 
som ingår är 1799.02.0040. Vad som ingår i Sparrmans definition av ”onaments” framgår inte. 
De föremål som ingår som kan anses vara ornament eller utsmyckningar är följande: en kam men 
inventarienummer 1799.02.0012 samt en kam men inventarienummer 1799.02.0013. En matta 
med dekor med inventarienummer 1799.02.0023. Två halsband med inventarienummer 
1799.02.0029.A samt 1799.02.0029.B. Ytterligare ett halsband med nummer 1799.02.0030. Ett 
armband innehållande flera olika material med inventarienummer 1799.02.0032. Se Bilaga 1 för 
ytterligare information om föremålen.  
 Sparrman nämner ytterligare ett föremål, nämligen en panflöjt, 

Their songs of many notes, and the pipe made of reeds put together like a pipe of pan (of which more later) 

also provided evidence of greater craftsmanship and culture. […] On the previously mentioned pan´s pipe, or 

called by the ancient Greeks the Doric pipe, though it consists of many thin reeds joined together in form seven 

to eleven different length, the music did not possess a greater variety of notes. Similar reed pipes, or instruments 

like small organ-pipes, are still in use among the more primitive European classes in Estonia, Poland, and the 

Apennines. On the Friendly Islands they also had a large flute-instrument of bamboo, on which they blew with 

Bild 36 Stridsklubba från Nya Kaledonien, insamlad 
av Anders Sparrman. Inventarienummer 
1977.02.0049. Källa Statens museer för världskultur - 
Etnografiska museet, http://collections.smvk.se/car-
lotta-em/web/object/1070598  

Bild 37 Stridsklubba från Nya Kaledonien, insamlad 
av Anders Sparrman. Inventarienummer 
1799.02.0048. Källa Statens museer för världskultur - 
Etnografiska museet, http://collections.smvk.se/car-
lotta-em/web/object/1000859 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1070598
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1070598
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the nose, as in Otaheite; but it had four more flute holes, double the number of the Otaheitan one.The flutes 

were more elaborately decorated with branded patterns the those of Otaheite. (Sparrman 1953:91-92) 
 

Det ingår i samlingen en panflöjt från Tonga/Vänskapsöarna vilken är den med inventarienum-
mer 1799.02.0035. Utifrån beskrivningen är det troligt att den angivna flöjten är av samma mo-
dell som de som Sparrman beskriver Se Bild 38.  
 

 

 
Det finns ett omnämnande gällande ett föremål med inventarienummer 1799.02.0041, vilket är 
ett halsband tillverkat av sköldpaddsskal (Bild 39). Föremålet omnämns som ”[…] links in the 
chai made of tortoiseshell, on which they set great value.” (Sparrman, 1953:152).  
Utifrån den beskrivningen verkar föremålet med nummer 1799.02.0041 vara av samma typ. 

 

 

 

 

Bild 38 Flöjt/Panflöjt från Tonga/Vänskapsöarna, insamlad av Annders Sparrman. 
Inventarienummer 1799.02.0035. Källa Statens museer för världskultur - Etnogra-
fiska museet, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1241284 

Bild 39 Halsband av sköldpassaskal från Tanna, insamlad av Annders Sparrman. In-
ventarienummer 1799.02.0041. Källa Statens museer för världskultur - Etnografiska 
museet, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218105 
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6.5 Sparrman i utställningarna 

Antal föremål som idag är utställda från Sparrmans samling uppgår till tio inventarier (Se tidi-
gare kapitel 4.2.2.7 Med världen i kappsäcken och 4.2.2.8 Magasinet en etnografisk skattkam-
mare).  

 

 
I Tabell 9 syns fördelningen av Anders Sparrmans samling i utställningar våren år 2016. I utställ-
ningen Magasinet finns tre föremål utställda och i utställningen Med världen i kappsäcken finns 
sju föremål utställda. Resterande föremål visas inte i nulägen i någon utställning. De föremål 
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Tabell 9 Tabell över antal föremål från Sparrmans samling som är utställda på Etnografiska museet våren 2016 
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som ingår är 1799.02.0016, 1799.02.0007, 1799.02.0009, 1799.02.0048, 1799.02.0049, 
1799.02.0043, 1799.02.0042, 1799.02.0014, 1799.02.0026 och 1874.01.0332 (Se bilaga 1). Före-
målen som är utställda kommer från fem olika öra, Tahiti, Tonga, Tanna, Marquesasöarna och 
Nya Kaledonien (Tabell 10).  
 

6.6 Kommentarer till analys 

 
Alla donerade föremålen finns inte specifikt angivna i Sparrmans resejournal. I flera fall beskriver 
han dock vad för materiell kultur som finns på platserna han befinner sig liksom hur människorna 
ser ut med kläder och eventuella tatueringar. De ovan utplockade citaten med föremål är utvalda 
då de kan kopplas direkt till de föremål som idag ingår i Sparrmans samling på Etnografiska mu-
seet. I analysen har två olika översättningar använts vid olika tillfällen. I och med detta har det 
uppmärksammats att versionerna inte alltid stämmer överens med varandra. Det är oklart vad det 
beror på. Skillnaden mellan utgåvorna kan framförallt ses i de två citaten nedan, båda från Sparr-
mans resejournal översatt till engelska av olika översättare.  
 

If the tunic is edged with dog’s fur, it is deemed all the more splendid. Such a tunic without edging, ear rings, 
and an axe of greenstone, a neck ornament of a polished and engraved human bone, a large comb of bone, a 
small curved nose-flute made from calabash, a short nose-flute of wood and a polished inch-long battle-axe or 
knife of basalt from New Zeeland have been donated by me to the Royal Academy of Sciences’ Collection, as 
well as special threads of the shiny flax-like species which can be seen there and will give more vivid perception 
of these savages’ development in taste and the arts. A kind of overcoat is worn against cold and bad weather 
and is called buggi-buggi. (Sparrman, 2007:402) 

If the cloak is bordered with dog-skin, it is reckoned much more valuable.  
 A kind of overcoat worn against cold and damp is called buggi-buggi. (Sparrman 1953:39–40) 

 
Dessa citat kommer från samma plats i böckerna, det sjätte kapitlet. Skillnaden är att i citatet från 
översättningen utgiven år 1953 saknas hela mellanstycket som finns med i översättningen från år 
2007. I och med detta kan analysen av beskrivningen gjord av Sparrman kontra de föremål som 
ingår i samlingen som finns förvarad på Etnografiska museet, Världskulturmuseerna, skilja sig.  
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7. Diskussion och tolkning 

I en samling som Anders Sparrmans vilken är en av de tidigaste etnografiska samlingarna förvär-
vad, ursprungligen av den Kungliga Vetenskapsakademien, i Sverige finns självklart en del 
dokumentationsbrist. Vid flytt och omorganisation är det ofta information som kommer bort. 
Detta kan ses som ett problem i fråga om proveniensbestämning av föremål (se Bilaga 1), förvär-
vare samt museihistoria. Vidare kan det även studeras ur ett perspektiv baserat på hybridisering 
eller rekontextualisering av föremålen. Denna samling från slutet av 1700-talet har bara under 
sin tid i de svenska institutionernas samlingar placerats i många olika kontexter och konstellat-
ioner. Allt från uppdelningen mellan de etnografiska föremålen och naturalierna, till varje utställ-
ning där föremålen har blivit utställda, har varit delar av en hybridiseringsprocess. Med hybridi-
seringsprocess menas det inte att föremålet i slutänden kommer att vara något helt nytt till den 
fysiska formen men den förförståelse och kunskap som finns kring föremålet kan förändras helt. 
I vår strävan att förstå föremålens ursprungliga funktion och betydelse så har själva tolkandepro-
cessen och vår inverkan på föremålen ofta glömts bort. I tolkningarna vi gör är vi en aktiv aktör 
av en rekontextualisering samt att det i formulerade tolkningar efterlämnas ett tidsdokument som 
i framtiden kan studeras utifrån sin tids idéteori. Hybridisering är inte något vi styr, hybridisering 
är något som händer. I fallet med denna samling finns det dokumentation av Sparrman själv gäl-
lande vissa föremål samt hela resan. Dessutom är det endast 244 år sedan insamlandet av denna 
samling började. Ur en arkeologisk synvinkel är detta en ung samling med förmånen av en god 
dokumentation till skillnad från äldre material. Trots dessa förutsättningar till en ”korrekt” berät-
telse gällande föremålen färgas de för tiden gällande samhällsidéer och idéteorier. Hur vi ser på 
materiell kultur och andra kulturer har skiftat genom åren och färgat tolkningarna av materialet. 
Detta kan studeras genom dokumentation av museiutställningar, publicerat material så som Jan 
Söderströms (1939) publikation och databaser. Via dessa källor kan vissa hybridiseringsproces-
ser ses. Tillexempel föremål 1799.02.0003 har tre möjliga tolkningar till vilken funktion den har 
haft, dels en bit av en flöjt, dels en krigstrofé eller en knapp. Detta är tre helt olika tolkningar alla 
gjorda vid olika perioder och av olika personer.  
 

7.1 Reslängd kontra antal föremål 

I analysen så framgår det att antalet insamlade föremål från de besökta öarna varierar något. Från 
Nya Zeeland finns åtta (8) föremål registrerade, från Tahiti finns sexton (17) föremål registre-
rade, från Tonga finns nitton (19) registrerade föremål, från Marquesasöarna finns fyra (4) före-
mål registrerade, från Tanna finns det sju (7) föremål registrerade och från Nya Kaledonien finns 
det tre (3) registrerade föremål. Utöver dessa finns det även tre (3) föremål som är registrerade 
att komma från Polynesien och två (2) föremål vars proveniens är oklar.  
 Varför det kan vara relativt stora skillnader mellan antalet insamlade föremål skulle till viss 
del kunna bero på hur länge expeditionen stannade på de olika öarna. Som syns ovan är de före-
mål som kan specificeras till en viss proveniens kopplade till Nya Zeeland, Tahiti, Tonga, Mar-
quesasöarna, Tanna och Nya Kaledonien.  
 Den plats som expeditionen och alltså Sparrman tillbringade längst tid på var Nya Zeeland. 
På Nya Zeeland tillbringade totalt ungefär 109 dagar. Näst mest tid tillbringades på Tahiti och 
Sällskapsöarna där de stannade i sammanlagt ungefär 66 dagar. På Tanna stannade man i sexton 
dagar och på Tonga stannade de i tio dagar. På Marquesasöarna stannade de i fem dagar. Slutli-
gen stannade de i tio dagar i Nya Kaledonien.  
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 Vid jämförelse mellan antalet dagar som besättningen stannade på de olika öarna och antalet 
föremål som insamlades så finns det några iakttagelser värda att nämna. Längden på vistelsen på 
en ö spelar mindre roll i hur mycket föremål som Sparrman samlade in från platsen. Längst tid 
tillbringades på Nya Zeeland med 109 dagar, antalet föremål från Nya Zeeland är åtta. En av de 
öar där kortare tid tillbringades är Tonga, där de var i tio dagar. Från Tonga finns det nitton före-
mål i Sparrmans Samling. En mellanlång tid mellan de två ovan är längden på vistelsen på Tahiti 
och Sällskapsöarna som varade i ungefär 66 dagar. Antalet insamlade föremål därifrån är 16 
stycken. 
 I och med det kan antalet dagar tillbringade på ett ställe inte förklara antalet av de insamlade 
etnografiska föremålen då det varierar. Värt att återigen notera är att Sparrman inte enbart sam-
lade in etnografiska föremål utan även botaniska och zoologiska specimen, vilket skulle kunna 
ändra bilden av antal insamlade ”saker” jämfört med tillbringade dagar på platserna. Alltså har 
längden av vistelserna på de olika öarna ingen koppling till antalet insamlade etnografiska före-
mål i stort. På de andra öarna, Marquesasöarna, Nya Kaledonien och Tanna kan det däremot ob-
serveras att det är relativt få föremål insamlade under relativt få dagar, ungefär på 5-16 dagar på 
varje plats och 3-7 föremål från var och en av dessa tre öar. Tonga är dock en avvikelse från 
detta.  
 En annan möjlig förklaring till detta kan vara en personlig preferens av Sparrman för föremål 
från en viss plats. I beskrivandet mellan till exempel Nya Zeeland, Tahiti/Sällskapsöarna och 
Tonga framgår det dock att han tycker att samtliga av dessa platser är intressanta och de beskrivs 
ingående.  

7.1.1 Personliga föremål, status, gåvor eller köp 

I Sparrmans journal framgår det att skeppen provianterar på de flesta av de öar de besöker. Detta 
sker via byteshandel där metallföremål så som spikar samt tyger är av stort värde för befolkning-
arna på öarna. Det framgår att det på vissa öar även växer fram områden som kan liknas som 
marknader där byteshandel av olika varor äger rum. Gåvoutbyte sker ofta också vid ankomsterna 
till öarna. 

Det framgår inte tydligt hur Sparrman förvärvar sina föremål. De exempel han ger på hur 
handeln går till så kan det antas att han byter till sig föremålen samt att det kan förekomma gå-
vor.  

 I flera fall så beskriver han i journalen föremål som sedan finns att hitta i Sparrrmans sam-
ling. Flera beskrivs som högstatusföremål och högt ansedda. Exempel på sådana är diademen 
från Marquesasöarna, halsbandet tillverkat av sköldpaddsskal samt även de mindre träpallarna 
kallade Iri eller nohoraa (Bilaga 1) vilka endast ”betydande” eller högt uppsatta personer fick an-
vända. Det finns även flera vapen som ses som rituella eller värdighetsvapen (se kapitel 6.4 
Dokumentation av föremål och Bilaga 1). Utöver dessa finns även vad som kan klassas som mer 
bruksföremål, som till exempel en mejsel, korgar av olika slag, tygliknande material och fiske-
verktyg. Det finns alltså en viss blandning av föremålstyper.  
 Det som kan ses utifrån analysen (kapitel 6) är att vapen och verktyg tar upp en större del 
sett från enskilda föremål (Tabell 3). Ytterligare en större kategori är hopslagningen av utsmyck-
nings och ornament kategorin som kan ses i Tabell 7. Utöver dessa så finns flera andra sorters 
föremål vilka nämnts i stycket ovan. I insamlande syfte på plats var detta förmodligen ett person-
ligt urval av föremål som Sparrman tyckte var vackra, speciella eller visade hantverksskicklig-
het. Samlingen skänktes dock senare efter hans hemkomst till den Kungliga Vetenskapsakademi-
ens kuriosa kabinett. Utifrån det fanns det förmodligen även en vetenskaplig aspekt i Sparrmans 
insamlande av dessa föremål vilket inte endast gör dessa till föremål med ett personligt värde för 
honom. Det som ytterligare kan belysas är det faktum att Linné-lärjungen Daniel Solander vilken 
deltog vid James Cooks första världsomsegling hade insamlat en större mängd biologiska specie-
ment under sin vistelse i Oceanien. Detta kan ha varit en bidragande orsak till Sparrmans omfat-
tande donation av etnografiska föremål till Vetenskapsakademien eftersom det var något som 
”saknades”. 
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7.2 Oceaniensamlingar 

Utöver de större samlingarna finns på Etnografiska museet så finns det även flera mindre sam-
lingar av inköpta och donerade föremål från Oceanien. Dessa föremål i stora som små samlingar 
kan i en större studie ge fler vinklar på samlande i Oceanien. Via dem kan samlingarnas fram-
växt studeras samt hur samlande har skett över tid och vad som har insamlats vid olika tidpunk-
ter i samlandets historia. 

På Etnografiska museet i Stockholm finns även andra samtida med Sparrman samlingar från 
Oceanienområdet. Bland dessa finns samlingen av Joseph Banks vilken var med på James Cooks 
första världsomsegling och vän med linelärjungen Daniel Solander vilken även han deltog på den 
resan aven en något senare samlingar från Vanadisexpeditionen som pågick mellan åren 1883 
och 1885 och då besökte Oceanienområdet, från den expeditionen finns även många fotografier.
   

7.2.1 Banks Collection 

På Etnografiska museet finns fler samlingar innehållandes föremål från Oceanien än Anders 
Sparrmans. En av dessa är Joseph Banks samling, kallad Banks Collection. Joseph Banks deltog 
tillsammans med Linné-lärjungen Daniel Solander på James Cooks första världsomsegling 1768-
1771.  
 Banks samling har kommit till Etnografiska museets samlingar via Johan Alströmer vilken 
var vän med Joseph Banks. Banks fördelade sin samling mellan flera olika parter varav Johan 
Alströmer var en. Ytterligare delar ur den ursprungliga Banks Collection finns bland andra på 
British Museum och Cambridge (Chambers 2016).  
 På grund av ovanstående omständigheter kan den samling som finns förvarad på Etnogra-
fiska museet och Anders Sparrmans samling inte jämföras fullt ut. För en helt korrekt jämförelse 
mellan dem skulle all Joseph Banks insamlade föremål från Oceanien behövas analyseras.  

I den Banks samling som finns på Etnografiska museet finns 48 föremål från Oceanien. 
Dessa kommer från Nya Zeeland, Tahiti/Sällskapsöarna, Tonga, Australien, Salomonöarna samt 
några vars proveniens är Polynesien med ingen mer specifik proveniensbestämning. En Övervä-
gande del av föremålen är tyg-material inkluderande kläder och mattor bland annat samt vapen. 
Av de 48 föremålen är 20 kvalificerade av mig att tillhöra tyg-material kategorin. Det finns 17 
föremål klassade som vapen, fem som verktyg samt fem korgar/påsar. Det ingår även en (1) trä-
pall avsedd som ”huvudkudde”.  

Jämfört med Anders Sparrmans samling ter sig denna något mer fokuserad på färre föremåls-
kategorier medan Sparrmans är något bredare i sitt innehåll. Detta kan ha att göra med orsaken 
given ovan att hela bilden av Joseph Banks samlande inte framgår av denna samling. Antalet in-
samlade vapen i dessa två samlingar är relativt jämna, i Sparrmans samling ingår 15 vapen och i 
Banks 17 vapen. I Sparrman utgör vapen den största enskilda kategorin. I Banks samling är det 
dock tyg-material så som mantlar, gördlar och mattor som utgör den största delen. Många av de 
föremål som ingår i Sparrmans samling finns dock inte att återfinns i Banks samling. Det finns 
inga kammar, inga utsmyckningsföremål så som diadem, halsband/armband, bröst-ornament el-
ler öron-ornament. Inte heller musikinstrument eller träpallar avsedda att sitta på finns i sam-
lingen av Banks (se Bilaga 3).  

Materialen i dessa två samlingar kan men fördel komplettera varandra i studiet av materiell 
kultur från Oceanien. I Banks samling finns betydligt mer tyg-material än i Anders Sparrmans 
(se Tabell 7) medan det i Sparrmans samling finns en större variation av verktyg och bruksföre-
mål. Samt de ovan nämnda kategorierna som helt saknas i Banks Collection. Båda samlarna har 
samlat mycket material från Nya Zeeland och Tahiti, kanske fanns det en extra fascination för de 
kulturerna och dess materiella kultur eller så var det slump. Huruvida Banks kompletta spridning 
i insamlande föremål och dess proveniens stämmer med den given av Banks Collection på Etno-
grafiska museet måste undersökas ytterligare för ett konkretare svar.  
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7.3 Sparrmans människosyn 

I den nyare utgåvan av Sparrmans resejournal finns även teckningar av människor med. Männi-

skor som de har mött på de öar som de besökte. I Sparrmans journal ’A Voyage Round The 

World With Captain James Cook In H.M.S Resolution’ (1953) finns återgivningar av både natur 

och människomöten. Sparrmans människosyn är sedd som god. Han var motståndare till slave-

riet och hur lokalbefolkningar blev behandlade i kolonier han var under sin senare del i livet 

även verksam som fattigläkare. Det som bör tänkas på är vilken kontext det diskuteras i. Detta är 

den senare delen av 1700-talet med de tankar och värderingar som fanns då. Världen på 1700-

talet var inte lika globaliserad som idag och denna typ av resor och möten var inte vanliga.  

 Såklart kan det under denna resa inte bara ha blivit människomöten utan också krockar. Till 

exempel skedde det några överfall, plundringar och skjutningar liksom dödsskjutningar och före-

komsten av lokalbefolkningar beskrivna som tjuvaktiga förekommer, det uppstod även missför-

stånd och bråk (Se exempel: Sparrman 1953:94, 96, 151).  

 Med det sagt ovan så finns det en synlig bild av Sparrman synsätt på kulturell utveckling 

bland olika platser, länder och öar i världen. Det första som kan observeras i texten är att han 

ofta kallar lokalbefolkningar på öarna i Oceanien för ”Savages”, fritt översatt till vildar. Till ex-

empel,” The industry among the New Zeeland savages is shown by the construction of their war-

canoes.” (Sparrman 1953:187). 

  I citatet nedan ges en tydlig bild av Sparrmans synsätt på måttet av hur ”avancerad” kultur 

som förekommer.  

Their songs of many notes, and the pipe made of reeds put together like a pipe of pan (of which more later) 
also provided evidence of greater craftsmanship and culture. […] On the previously mentioned pan´s pipe, or 
called by the ancient Greeks the Doric pipe, though it consists of many thin reeds joined together in form seven 
to eleven different length, the music did not possess a greater variety of notes. Similar reed pipes, or instruments 
like small organ-pipes, are still in use among the more primitive European classes in Estonia, Poland, and the 
Apennines. On the Friendly Islands they also had a large flute-instrument of bamboo, on which they blew with 
the nose, as in Otaheite; but it had four more flute holes, double the number of the Otaheitan one.The flutes 
were more elaborately decorated with branded patterns the those of Otaheite. (Sparrman 1953:91-92) 

 

I citatet ovan rankas inte bara öarna utifrån sin mer eller mindre “avancerade” materiella kultur 
men även länder I Europa. Sparrman menade här att befolkningen på Tonga hade en mer utveck-
lad eller mer avancerad hantverkskultur än befolkningen på Tahiti, sett via flöjternas utformning 
och dekor. Sparrman definierar samtidigt befolkningarna i Estland, Polen och Apenninerna (del 
av Italien) som primitiva utefter deras materiella kultur.  
 Sparrman kan i mycket ses som en ”människovän”, han tar hand om fattiga sjuka, han är 
motståndare till slaveriet och kolonisatörers behandling av lokalbefolkningar. Människorna han 
möter under resan med James Cook beskrivs mer som vänner än något annat. Trotts detta verkar 
det finnas en bild av att materiell kultur kan länkas till hur mer eller mindre primitiva ett folk kan 
vara och utifrån det placera dem i en mall eller en ”utvecklings-stege”.  
 På flera ställen i journalen beskriver Sparrman lokalbefolkningarnas utseende i detalj och de 
även avbildas. Sparrman nämner även hur han ser att folken kan delas in i olika raser (Sparrman 
1953:153).  
 Det finns även stycken där han beundrar eller kanske snarare exotifierar människornas utse-
ende på öarna som i citatet nedan. 

“The diadem consists of a flat piece of mother-of-pearl, partly overlaid with an artistically sculpted sheet of 
tortoise-shell. This ornament, together with one or more small pieces of pearl-oyster shell, and the plumes, 
contrast very pleasantly with the face and body, which are always heavily tattooed and thereby quite dark” 
(Söderström, 1939:23).  

 
Sparrman var ett barn av sin tid, även om det framgår i Kapitel 3, om Sparrman, att hans förhåll-
ning till slaveri och fattiga inte var gängse åsikter i de mer förnäma och vetenskapliga kretsar där 
Sparrman ingick. Så i viss mening måste han ses som en modern människa i 1700-talets Sverige, 
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i frågor rörande människor och behandlandet av människor i olika livssituationer och förtryck 
arbetade han aktivt för deras sak och rättvisa.  

7.4 Vad betyder föremålen idag 

För oss idag kan man fråga sig vad dessa gamla ”dammiga” föremål kan betyda och vad vi uti-

från dem kan göra. Frågan kan också vända till vad skulle vi göra utan dessa ”dammiga” saker? I 

arkeologi studerar vi människan utifrån hennes materiella kultur. Materiell kultur finns att obser-

vera där den moderna människan finns eller har funnits. I fallet med det material som har stude-

rats i denna uppsats, Anders Sparrmans Oceanien föremål, finns fördelen att även till viss del få 

en inblick i Sparrmans liv, synen på föremål samt människomöten. Detta, föremålen och Sparr-

mans journal, blir ett tidsdokument i människans historia och ett sätt att förhålla oss till historian 

och det arv vi ibland ofrivilligt bär med oss. I denna samling finns till exempel en kolonial 

aspekt och ett kolonialt arv att ta hänsyn till. Med hjälp av den materiella kulturen kan vi förstå 

oss själva samt vår materiella utveckling. Se processer, se hur kontakter och influenser har spri-

dits och uppkommit. Med ett mer nutida material kan vi även minnas och förstå hur händelser 

har gått till. Så föremål betyder mycket för förståelsen av oss själva och kulturella utvecklingar 

och hur kultur kan ha tagit uttryck.  

 Med Anders Sparrmans samling finns flera aspekter att studera, flera som inte har tagits upp 

i denna uppsats. Utifrån det Skandinaviska perspektivet kan samlingen studeras utifrån vad och 

varför Sparrman samlade det han gjorde. Upptäktresandes och Sveriges roll i kolonisationen av 

Oceanien. De olika rollerna som Anders Sparrman som Linné-lärjunge har haft och vilka influ-

enser det gett under hans resa med James Cook. Om man lyfter blicken ytterligare kan även 

andra Linné-lärjungars samlingar undersökas (de innehållandes föremål) och jämföras med An-

ders Sparrmans för att se hur de skiljer sig åt eller om det finns gemensamma nämnare i dem. 

Det finns mycket att lära utifrån föremålen om 1700-talkets Sverige och 1700-talets Sverige i 

världen och världen i Sverige.  

 Utöver det denna samling kan berätta utifrån ett skandinaviskt och svenskt perspektiv kan 

föremålen även användas för förståelser av kulturer i Oceanien. Föremålen i denna samling är 

oftast tillverkade i biologiskt material och därför kan de förmultna och förstöras, därför kan det 

vara så att föremål som har förvarats i magasin och torra utrymmen här kan vara unika. Just av 

den anledningen är det viktigt att samlingar som just denna synliggörs, diskuteras och delas med 

av på både nationell och internationell nivå.  

7.4.1 Kunskap 

Kunskapsmässigt finns det flera delar och mycket information att hämta i samlingar så som An-

ders Sparrmans. I detta fall är samlingen knuten till en historisk händelse genom James Cooks 

andra världsomsegling. Linnéanen Anders Sparrmans samling berättar om idéströmningar och 

vetenskap under 1700-talets Sverige, den berättar om ett materiellt kulturarv som förändras över 

tid och den berättar tillsammans med Sparrmans resejournal om människomöten. Utöver dessa så 

kan globalisering och det globala samhällets utveckling studeras utifrån både den materiella kul-

turen men också de skildringar som finns i reseberättelser, journaler och annan dokumentation.  

Vad samlade man, hur samlade man, hur skedde mötena, vilka relationer fanns det mellan 

lokalbefolkningar och de besökande. Detta är frågor som kan besvaras utifrån enskilda sam-

lingar, så som Anders Sparrmans. Dock kan enskilda samlingar inte ge den större bilden. Det 

handlar om makro och mikro perspektiv beroende på vilken information som eftersöks. Genom 

dessa in-zoomade studierna kan det däremot sättas ihop större analyser baserade på dessa. Alltså 

från mikro till makro. Det kunskapsglappet som dock finns i denna samling och förmodligen 

även i andra av samma karaktär är att samlingen inte är komplett. Från Sparrmans resor finns 

både etnografiska föremål, biologiska-, zoologiska och mineral-specimens. Dessa olika föremål 
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förvaras vid olika institutioner och är inte kopplade till varandra idag. I och med detta blir det ett 

”kunskapsglapp” i förståelsen för hela Sparrmans samlande. 

7.4.2 Repatriering och delad vårdnad 

I dagsläget finns ingen repatrieringsdiskussion gällande Anders Sparrmans samling. Detta bety-

der dock inte att det inte kommer att bli aktuellt i framtiden. Hur man då ska förhålla sig till en 

samling som har både en svensk och Oceanien koppling är inte enkelt.  

 I denna diskussion är den centrala punkten allas rätt till sitt kulturarv. Vid avgörandet om var 

denna Oceaniensamling hör hemma finns nog inte riktigt ett konkret svar. Att ha med i beräk-

ning är även tiden och med tiden den hybridiseringsprocess som är ständigt pågående. Ytterli-

gare en aspekt är att detta är föremål förvärvade genom gåvor och byteshandel, åtminstone enligt 

de dokumentation som först av Sparrman. Å andra sidan kan de föremålen som ligger i sam-

lingar här vara sådana saker som inom sin ursprungliga kultur inte har sparats och idag alltså kan 

vara förstörda eller helt enkelt har förmultnat då det ofta är biologiskt material. Detta kan göra 

dessa samlingar till ovärderliga föremål för ett folk i sitt kulturella minne. 

 Sparrmans Oceaniensamling har sedan slutet av 1700-talet funnits i Sverige, innan dess har 

föremålen funnits på respektive ö där de kommer ifrån. Alltså, dessa föremål är en del av det 

svenska kulturarvet från en tid då upplysningen och naturvetenskapen var i centrum. Samlingen 

berättar om svenska upptäcktsresande och deras världssyn, samlingen berättar om en framstå-

ende lärjunge till Carl von Linné som i von Linnés and gav sig ut i världen för att kartlägga, klas-

sificera och namnge växter, djur och eventuella mineraler han stötte på.  

 Samlingen är också en del av det kulturarv det var en del av från början på öarna i Oceanien. 

De berättar om de människornas kultur och historia, materialanvändning och tillverkningsme-

toder. Föremålen berättar även om hur naturen såg ut, vilka växter som växte och vilket behov 

som fanns i verktygsväg. Materialet kan berätta om växter och arter som idag är utdöda.  

 Anders Sparrmans samling är inte unik i den meningen att den har ett kulturellt värde på 

flera olika platser och i flera olika länder. Däremot skiljer sig diskussionerna om olika fall åt. 

Fall ser olika ut och en del kan vara väldigt infekterade. Mycket beror även på vad det är för fö-

remål eller om det är kvarlevor från människor. Kolonialt material är svårhanterat och ofta kopp-

lat till starka känslor. Detta material kommer inte ifrån en kolonial kontext så som terra nullis 

eller liknande utan mer från en ”middle ground” kontext, framförallt i frågan om materiell kultur.  

 Ett sätt att hantera multikulturella samlingar skulle kunna vara genom delad vårdnad. I prak-

tiken skulle det kanske betyda att det förvaras på en plats men det skulle kanske uppmuntra ett 

gemensamt ansvar och arbete kring föremålen. En gemensam vilja att berätta föremålens historia 

och då hela historien och inte bara delar av den. I frågan om denna samling så skulle fokus inte 

bara vara ”Sparrmans samling” utan även kulturers och andra människors historia. Kultur är nå-

got levande och utvecklande, så är även vår tolkning av kultur och föremål. Beroende på samhäl-

leliga influenser, nya arkeologiska metoder och nya idéströmningar förändras vår, tolkares, för-

ståelse av den materiella kulturen. I ett tolkningsarbete involverande flera personer med olika ex-

pertis och koppling till föremålen kanske en ny bild skulle skapas. Förmodligen en mer komplett 

sådan samt en ytterligare dimension. 

7.4.3 Tillgänglighet 

Anders Sparrmans samling förvaras hos Etnografiska Museet i Stockholm. Information om sam-

lingen finns att hämta via Världskulturmuseernas - Etnografiska museets databas Carlotta samt 

på www.kringla.nu/ som är kopplad till Carlotta. I Carlotta finns det fotografier och information 

om många av föremålen men inte alla i dagsläget. Samlingarna och arkivet på Etnografiska mu-

seet kan besökas och ansökan om besök ska skickas 3-6 månader innan för att möjliggöra besö-

ket och studera till exempel samlingar.  

http://www.kringla.nu/
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 I magasinet på Etnografiska museet har och sker en omorganisation av förvaringen av före-

målen. I och med detta uppdateras och utökas även informationen i databasen. 

 Databasen Carlotta ger möjlighet för människor fån hela världen att söka i den, vad som 

finns i samlingarna är alltså inte hemligt. Denna uppsats bygger till stor del på information gjord 

tillgänglig via Carlotta i kombination med annat publicerat material.  

 Som informations sökande från utlandet och inte behärskare av det svenska språken kan pro-

blem uppkomma då stora delar av informationen endast finns tillgänglig på svenska. Detta är 

även ett av de problem som finns i tillgänglighetsfrågan gällande materiella samlingar utomlands 

och forskning på utomlands samlingar och material.  

 Fastän föremålen finns att studera kan det dock vara besvärligt att navigera i Carlotta. Alla 

föremål som kan kopplas till Anders Sparrmans samling ligger inte i anslutning till den ”offici-

ella” samlingen. Därav kan det plötsligt dyka upp föremål vid andra sökningar som sedan visar 

sig tillhöra Anders Sparrmans samling eller kan härledas till Sparrman och hans resa med James 

Cook. Detta gör att databasen kan kännas svårnavigerad och stundtals som ett lite trubbigt verk-

tyg. På grund av detta kan databasen uppfattas som svår och inte användarvänlig för en offentlig 

publik. Som komplement till detta görs dock utställningar som Magasinet där information och 

navigering är mer lättåtkomlig och pedagogisk.  
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8. Vidare förutsättningar  

Med samlingar av detta slag finns det intressen från flera håll. Det finns en svensk koppling lik-
som det finns en stark koppling till olika öar och ögrupper i Oceanien gällande dessa föremål. 
Två av frågeställningarna i denna uppsats kan kopplas till denna fråga, nämligen: 
 

- Vilka möjligheter finns med samlingar liknande Anders Sparrmans i fråga om förmedling 
samt framtida forskningsprojekt? 
 

- Vad vore ett lämpligt sätt att ställa ut samlingar som tillskrivits multikulturella kontexter 
på för att nå ut både nationellt och internationellt? 

Dessa diskuteras vidare under två separata rubriker i detta kapitel 

8.1 Tillgängliggöra en multikulturell samling som Anders Sparrmans 

Samlingen som behandlas i denna uppsats är Anders Sparrmans vilken förvaras på Etnografiska 

museet i Stockholm. Samlingen har koppling både till Sverige och till Oceanien och de öar vars 

dess ursprungliga proveniens är ifrån.  

 Etnografiska museet har idag en utställning där delar av Anders Sparrmans samling ingår 

tillsammans med andra linnélärjungar och världsresenärer.  

 För att tillgängliggöra denna och andra multikulturella samlingar är ett digitalt museum en 

idé. Idag finns mycket information om Världskulturmuseernas samlingar att tillgå via deras data-

bas Carlotta. Det är en databas som kräver en del av den som söker något och riktar sig inte rik-

tigt till den breda allmänheten. Därför skulle ett digitalt och en lättillgänglig plattform vara en 

väg att gå för att öka kännedom och kunskap om till exempel Anders Sparrmans Oceaniensam-

ling.  

 Detta är till stor del en ekonomisk fråga vilken denna uppsats inte kan lösa. Bortsett från det 

kan här ändå förslag ges på tillvägagångssätt. 

 Den enligt mig är en av de bättre vägen att gå genom internationella samarbeten kring dessa 

föremål. I fallet med Anders Sparrmans samling så behövs både expertis gällande föremålens 

svenska historia liksom föremålsexpertis gällande typ av föremål, material, tidigare kulturellbe-

tydelse, nutida kulturell betydelse och eventuellt genetisk expertis med möjlighet till DNA-stu-

dier av föremålen, etc.  

 Vid ett sådant samarbete skulle kunskapsdatabasen kring dessa föremål bli stor och väl ge-

nomarbetad från flera olika perspektiv och med olika expertisområden att fördjupa sig i.  

 En digital utställning skulle, liksom utställningar på Etnografiska museet och andra museer 

idag, vara uppbyggt så att besökaren kan välja nivåer av kunskapsfördjupning själv utifrån vad 

hen intresserar sig för.   

 Etnografiska museet har som nämns i kapitel ”4.2.2.8 Magasinet – En etnografisk skattkam-

mare” gjort en omfattande digitalisering av utställningen Magasinet – en etnografisk skattkam-

mare. Det är en stor utställning och den digitala versionen innehåller många foton, den har vä-

sentlig information om samlare, plats, mått samt annan relevant information. Dessutom finns ins-

kanningar av föremålsinformation från generalkatalogen. Det är, en mycket fin digitalisering och 

ett bra sätt att tillgängliggöra sina samlingar på. I och med detta så har Etnografiska museet kom-

petens och erfarenhet i denna fråga. Det är dessutom de som förvaltar Sparrmans samling ihop 
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med flera andra Oceaniensamlingar och föremål. Däremot saknar Etnografiska museet en Ocea-

nien-intendent vilket gör att den större kompetensen gällande föremål och kultur från Oceanien 

saknas. Noteras bör också nedskärningarna på intendent-poster i museisektorn i hela landet, vil-

ket gör att kompetens saknas för flera olika områden.  

Ett sammarbetsprojet kring en digital utställning om Oceaniensamlingar som finns i Sverige, 

inkluderande museer och andra experter från både Oceanien och andra delar runt om i världen 

vilka har anknytning skulle kunna möjliggöra en utställning och kunskapsdatabas tillgänglig för 

hela världen. 

Ett annat exempel på den digitala utvecklingen är Digitalt Museum (https://digitaltmu-

seum.se/) som fungerar som en digital samlingsportal gällande museers samlingar. På Digitalt 

Museum har ett antal museer och institutioner anslutit sig för att synliggöra sina samlingar. 

Bland dessa museer och institutioner finns Kungliga Vitterhetsakademin, Göteborgs Naturhisto-

riska Museum, Flygvapenmuseum och Arkitektur- och designcentrum. Det är alltså en stor bredd 

på de som satsar på en digital utveckling.  

För att ge ett sista exempel på den digitala utvecklingen vill jag lyfta Rijksmuseum i Amster-

dam alltså riksmuseet i Nederländerna. Där har man utvecklat en applikation för nedladdning i 

mobila enheter, en applikation som dessutom är gratis. I applikationen finns möjligheten att gå 

guidade visningar på museet. Alltså en kombination av audioguide samt en digital utställning. 

Applikationer och delar av visningarna finns tillgängliga på nio språk; nederländska, engelska, 

franska, tyska, spanska, japanska, italienska, ryska och mandarin/kinesiska. Alltså, genom detta 

projekt, kan man ta del av visningar på Rijksmuseum i Amsterdam utan att vara där och gratis, 

det är även under utveckling och fler visningar läggs fortfarande till. I applikationen finns det 

även familjespel kopplade till utställningarna samt en sökfunktion om man vill veta mer om ett 

föremål som finns utställt (https://www.rijksmuseum.nl/en/multimedia-tour).  

Med dessa exempel ovan menar jag att ge förslag på tillvägagångssätt för digitalisering av en 

utställning/samling. Olika museer i världen har valt att gå olika vägar och använda olika meto-

der. Gemensamt är en vilja och ett uppdrag att tillgänglig göra världens historia till världens be-

folkning. Det är ett svårt arbete att tillgängliggöra allt för alla och det tar tid och det viktigaste är 

att visionen och viljan att arbeta för det finns på museerna och institutioner samt i deras verk-

samhet. Museer och institutioner runt om i världen har unika samlingar i sitt förvar liksom unik 

kompetens om dem vilket fler borde få ta del av. Ytterligare så skulle en digital utställning vara 

gynnande i uppvisande av föremål. I de fysiska museerna finns inte möjlighet att ställa ut alla fö-

remål alltid. Etnografiska museet har till exempel ungefär 220 000 föremål i sitt förvar. Av An-

ders Sparrmans samling visas idag endast 16 procent och 84 procent (se Tabell 9) förvaras alltså 

fortfarande i magasin. Att visa alla på museet är en omöjlighet däremot är det inte en omöjlighet 

i digitala utställningar, även om det skulle bli en ofantlig mängd utställningar i slutändan. 

 Digitaliseringen och tillgängliggörandet som idag sker på många museer och institutioner är 

bra och en indikation på var utvecklingen går. Jag ser digitaliseringen som ett komplement till de 

”fysiska museerna”, ett komplement vilket tillgängliggör kulturarv för en bredare publik, nation-

ellt och internationellt. Det är ett bra sätt att arbeta för allas rätt till kultur sitt kulturella arv och 

sin identitet, oberoende sina förutsättningar och sin livssituation.  

Detta är, viktig att notera, möjligt så till vida att man har tillgång och möjlighet att använda 

datorer och har en internetuppkoppling, vilket många människor idag inte har. Så visst riktar sig 

detta till viss del till en priviligierad del av jordens befolkning i dagens samhälle.  

Med detta sagt menar jag inte att det fysiska arbetet och utställningsarbetet på museer är 

överflödigt på något sätt. Den publika verksamhet som bedrivs genom pedagogik och utbildning 

är en viktig aspekt av det museala uppdraget och allas rätt till historia och kultur. Dessutom är 

museer som mötespunkt och diskussions lokal mellan människor en stor tillgång. Min åsikt är 

alltså inte att digitala utställningar och visningar kan ersätta de fysiska utställningarna och verk-

samheten på museer och institutioner. Som sagt, det kompletterar och möjliggör besök för de 

som inte har möjlighet att besöka det på plats men det är definitivt inte en ersättning.  

https://digitaltmuseum.se/
https://digitaltmuseum.se/
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8.2 Framtida forskning  

I ett framtida arbete med denna samling skulle ett större perspektiv behöva tas. I en analys av fler 

Oceaniensamlingar, samlingar som ligger nära i tiden med Sparrmans samling men även från 

andra perioder. Fokus skulle kunna ligga i hur samlandet ser ut och eventuellt förändras över tid. 

Typ av föremål, agenda, samtida värderingar etc. Vidare skulle det i en större undersökning 

kanske även vara möjligt att besöka museer och institutioner i Oceanien för att få en annan syn-

vinkel på samlingarna och själva företeelsen att samla. Dessutom skulle det då även vara möjligt 

att jämföra innehåll i samlingarna här i Sverige med de som finns i Oceanien. Detta skulle kunna 

skapa en god kommunikation kring samlingarna samt ett utbyte av kunskap gällande föremål och 

material. 

 Ett sådant framtida forskningsprojekt skulle även kunna ingå i ett skapande av en digital ut-

ställning om dessa samlingar.  

 Ytterligare en framtida möjlighet med Anders Sparrmans samling är DNA-tester på en del av 

materialet. De inventarier där DNA och isotopanalys skulle vara av intresse är följande:  

1. 1799.02.0003 (Eventuell trofé av människoben) 

2. 1799.02.0015 (Hår) 

3. 1799.02.0016 (Bröst-ornament med påstått människohår)  

4. 1799.02.0017 (Bröstkrage utan information, liknande hår som 1799.02.0016) 

5. 1968.19.0091 (Bröst-ornament liknande 1799.02.16 och 1799.02.0017) 

Angående bröst-ornamenten kan det vara antingen människohår eller hår från hund. Om det 

skulle vara hår från hund skulle det vara möjligt att få mer information om hundens migration i 

Oceanien.   

På visst material skulle även en xrf-analys vara intressant metod att använda sig av för att få 

en mer precis proveniens.  

 Utöver de ovan nämnda möjligheterna i analysen av materialet skulle en rent biologisk och 

zoologisk analys och undersökning vara av intresse i fråga om artbestämning och materialbe-

stämmelse om möjlighet finns. Detta framförallt i Nya Zeeland där omfattande uppodling har ägt 

rum. 

I sin helhet så utgjordes denna samling av såväl materiell kultur som biologiska och zoolo-

giska specimen. Därav skulle en studie av både den etnografiska och de biologiska/zoologiska 

materialen vara av intresse för att få en helhetsbild av Sparrmans samlande. Hur stor del har de 

olika samlingarna, hur samlade han på de olika öarna och så vidare. Här ges även utrymme att 

studera samlande och arkeologi genom tid med ett fokus på klassifikation av material och det ar-

keologiska uppdraget. Alltså biologiska samlingar kontra samlingar med materiell kultur. Ett 

tvärvetenskapligt projekt. 

Utöver de ovan givna förslagen till fortsatt arbete med Anders Sparrmans samling skulle en 

större undersökning gällande (etnografiska) samlingar av Linnés lärjungar vara givande i fråga 

om deras bedrivna samlande och för att se likheter och olikheter både i samlandet och i värde-

ringar.  
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9. Svar på frågeställningarna 

De frågeställningar som ställdes inför detta arbeta var följande: 
 

1 Hur har föremålen i Sparrmans samling tolkats i olika tider och kontexter 
 
2 Vad ingår det för föremål i Sparrmans samling?  

 
3 Vilka möjligheter finns med samlingar liknande Anders Sparrmans i fråga om för-

medling samt framtida forskningsprojekt? 
 

4 Vad vore ett lämpligt sätt att ställa ut samlingar som tillskrivits multikulturella kon-
texter på för att nå ut både nationellt och internationellt? 

I respektive rubriker ges ett sammanfattande svar här på dessa. 

9.1 Frågeställning 1 

I frågeställning ett var syftet att undersöka hur denna samling har setts utifrån tids och kontexts 
aspekter. Givet är att jämföra hur Sparrmans synsätt gällande föremålen och den materiella kul-
turen i områdena kring Oceanien. Det andra förhållningssättet är mitt och hur dessa föremål kan 
användas idag.  
 Anders Sparrman såg dessa föremål som exotiska, de var från andra kulturer än hans egen. I 
1700-talets Sverige hörde dessa föremål hemma i kuriosakabinett hos den Kungliga Vetenskaps 
Akademien. De brukades för att studera andra och ”mer primitiva” kulturer. I kapitel 8 om vidare 
förutsättningar belyses hur föremålen kan användas idag, utifrån det kan även synsättet på dessa 
föremål ses. Föremålen idag ses som tidsdokument, historiska dokument om 1700-talets synsätt 
och handlingar. De ses som föremål med en kolonial kontext. Utöver det så är det föremål vari 
det kan finnas biologisk information om till exempel utdöda arter i Oceanien. De ses dessutom 
som en tillgång för studiet av uppbyggnaden av en kulturell historia för lokalbefolkningar i Oce-
anien. Vilket, belyser dagens synsätt om allas rätt till sitt kulturarv och sin historia.  

9.2 Frågeställning 2 

Angående frågeställningen om vilka föremål som ingår i Sparrmans samling har en bilaga sam-
manställts. Bilagan innehållandes information om alla föremål som ingår i denna undersökning 
är Bilaga1.  
 Vidare kan det konstateras att Sparrmans samling innehåller flera kategorier av föremål. Av 
mig har de delats in i följande kategorier: Troféer, kammar, musikinstrument, kläder, verktyg, 
bröst smycken, öron prydnader, huvud smycken, halsband och armband, träpall, trä kudde, 
mänskliga materiella föremål och korgar/väskor. Antalet föremål som ingår i Sparrmans samling 
är 63 stycken.  
 I samlingen finns både bruksföremål och dagligaföremål att finns samt föremål av högre sta-
tus.  
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9.3 Frågeställning 3 

Möjligheterna till vidare forskning angående Anders Sparrmans samling är många. Flera av före-
målen skulle vara lämpade för DNA-testning för att få mer biologiska data samt utifrån det förstå 
hur material och vilket material som har används i Oceanien vid denna tid. Vidare så finns det i 
multikulturella samlingar flera intressen. Internationella samarbeten kring denna och andra sam-
lingar av liknande karaktär skulle göra det möjligt att få en större förståelse och bild kring hel-
heten. Det finns även möjligheter till större komparativa undersökningar mellan andra samtida 
etnografiska samlingar från Oceanien och Sparrman. Samt undersökningar mellan likheter och 
skillnader i samlandet mellan de Linnélärjungar som insamlade etnografiska föremål.  
 Utifrån detta är det lätt att glömma att Anders Sparrmans samling inte bara innehåller etno-
grafiska föremål utan även botaniska och zoologiska specimen. En helhets analys av den ”ur-
sprungliga” Sparrman-samlingen skulle kunna ge ytterligare svar på typen samt omfattningen av 
Anders Sparrmans samlande i Oceanien.  

9.4 Frågeställning 4 

En samling som denna som har flera kulturella tillhörigheter har flera intressenter än de som 

finns på en nationell nivå. Denna samling har intressenter både nationellt men även internation-

ellt. Därför skulle ett lämpligt sätt att ställa ut denna samling vara genom en digital utställning 

som finns tillgänglig via internet. Genom en digitalutställning skulle en större publik nås, både 

på internationell och nationell nivå. Detta skulle öka kännedomen om samlingen och det skulle 

ge fler människor i olika delar av världen rätt till sitt kulturarv utifrån den information som 

skulle finnas att hämta där. 

 En utställning av detta slag skulle skapas bäst genom kunskapsutbyte mellan flera olika par-

ter med sin respektive expertis gällande detta material. 

 Alltså med en digital utställning skulle fler intresserade ha möjlighet att ta del av denna sam-

ling och utifrån det kan kunskapen gällande dessa föremål bli bättre och mer komplett.  
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10. Sammanfattning 

 
Syftet med detta arbete är att analysera och lyfta Anders Sparrmans samling från Oceanien vil-
ken härrör från hans deltagande på James Cooks andra världsomsegling mellan 1772-1775. Sam-
lingen består av sammanlagt 63 föremål vilka behandlas i denna uppsats och även är samman-
ställda i Bilaga 1. Detta är en samling som tillskrivs ett multikulturellt arv, ett svenskt och ett 
oceaniskt men även ett kolonialt. Utifrån detta har samlingen studerats utifrån hur samlingen tol-
kas idag och hur den har tolkats under Sparrmans insamlande, hur ett sådant material på bästa 
sätt synliggörs på både en nationell och internationell nivå samt hur ett framtida forskningspro-
jekt och utställningsprojekt skulle kunna utföras. Samlingen har även sammanställts i en bilaga 
(Bilaga 1) där en sammanfattning har gjorts om de föremål som utifrån denna undersökning till-
skrivs Sparrmans samling. Det har även genomförts en genomgång i hur delar av Sparrmans 
samling har används i utställningar och vilka föremål som har varit och är utställda på Etnogra-
fiska museet i Stockholm. 
 I detta arbete tydliggörs problematiken kring denna och andra samlingar som kan tillskrivas 
multikulturella arv. Vem som äger föremålen, hur tolkningsarbetet och forskning kan bedrivas. 
Förslaget givet i denna uppsats är att både utställningsarbete och forskningsprojekt ska ske över 
nationsgränser och institutionsgränser. Med de förutsättningarna skulle en mer komplett bild av 
dessa föremål och den historia föremålen är knutna till vara möjlig att uppnå. Ett utställningsar-
bete över nationsgränser skulle även möjliggöra att samlingen lyfts på fler platser och att fler 
människor kan ta del av sitt kulturarv som varje människa idag bör ha rätt till. 
 Detta är föremål som, utöver sitt kulturella värde, även i flera fall innehåller biologisk data 
vilket gör att flera föremål lämpar sig för DNA-analys och xrf-analys för att identifiera arter och 
varifrån vissa material härstammar ifrån. 
 I och med att Anders Sparrman även efter sin hemkomst till Sverige publicerade sin rese-
journal kan flertalet föremål härledas till beskrivningar givna av honom. Detta gör att de föremål 
från Sparrmans Oceanien-samling som idag förvaras på Etnografiska museet kan härledas till en 
speciell plats, tid och kontext. Genom de skriftliga källorna givna av Sparrman kan även männi-
skosyn och samhällsidéer under 1700-talet observeras. Sparrman beskriver omgivningar, männi-
skor han möter samt både den materiella kulturen och andra saker så som seder, mat och musik.  

Genom framtida forskning där en analys på macro-nivå av denna samling, tillsammans med 
andra samtida etnografiska samlingar och andra etnografiska samlingar tillhörande lärjungar av 
Carl von Linné, skulle den tidens samlande och likheter/skillnader kunna ses. Ännu en möjlighet 
för framtida forskning är att studera Sparrmans samling i sin helhet, alltså med både etnografiska 
föremål och botaniska och zoologiska specimen. 

Föremålen i denna samling är oftast tillverkade av biologiskt material, i och med detta kan 
föremål förmultna och lätt förstöras, därför kan det vara så att föremål som har förvarats i maga-
sin och torra utrymmen här kan vara unika då de inte finns bevarade i Oceanien. Av den anled-
ningen är det viktigt att samlingar som just denna synliggörs, diskuteras och delas med av på 
både nationell och internationell nivå vilket denna uppsats har haft som syfte att göra. 
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em/web/object/2008229 
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Källa Statens museer för världskultur - Etnografiska museet,  http://collections.smvk.se/carlotta-
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Bild 33. Bröst-ornament från Marquesasöarna. Inventarienummer 1799.02.0027. Källa: Statens museer 
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Bild 34. Yxa från Tahiti förd till Sverige av Anders Sparrman. Inventarienummer 1799.02.0051. Källa: 

Statens museer för världskultur - Etnografiska museet, http://collections.smvk.se/carlotta-

em/web/object/1218116 
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Statens museer för världskultur - Etnografiska museet, http://collections.smvk.se/carlotta-

em/web/object/1489756 
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lotta-em/web/object/1000859 
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Bild 38. Panflöjt från Tonga/Vänskapsöarna, insamlad av Annders Sparrman. Inventarienummer 

1799.02.0035. Källa Statens museer för världskultur - Etnografiska museet, http://collections.smvk.se/car-
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Bild 39. Halsband av sköldpassaskal från Tanna, insamlad av Annders Sparrman. Inventarienummer 

1799.02.0041. Källa Statens museer för världskultur - Etnografiska museet, http://collections.smvk.se/car-

lotta-em/web/object/1218105 
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Bilaga 1: Sparrmans Oceaniensamling3  

                                                                 
3 Sammanställd av Nikita Smitz Olsson 2016 
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Picture. Comb. Inventory number 1799.02.0001. Source: National Museums of World Culture- Museum of Ethnog-
raphy, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1023788 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Comb 

Inventory number: 1799.02.0001 

Material: Bone, whale bone 

Origin: New Zealand 

Height: 32 cm 

Width: 12.5 cm 

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1023788 

The comb, named heru, is slightly curved lengthwise and is not an uncommon type. Often used 

as an ornament (Söderström, 1939:57). 

Number of teeth: 15  

Length of teeth: ca 7 cm 

Width bottom (at the teeth): 8.5 cm  

Thickness (thickest part): 4 mm 

Measures by Jan Söderström (Söderström, 1939:47)  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1023788
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Costume, Garment, Garb 

Inventory number: 1799.02.0002 

Material: Plant fiber, skins 

Origin: New Zealand 

Height: 122 cm 

Width: 156 cm 

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1351787 

This garment, made of flax, was supposed to be worn around the shoulders, hips and legs. There 

is no ornamentation on the garment except some leather stripes that probably were attached to 

the edges, the stripes are gone but there are traces of them. Söderström means this is some kind 

of “huaki cloak without taniko borders” (Söderström, 1939:51).  

Sparrman stated that this piece of garment had no ornaments on it, neither did it have stripes of 

skin on it (dog skin). However Söderström states there have been stripes of skin attached to this 

garment. One explanation to this is that this piece was not included in the collection from the be-

ginning. It could also be that Sparrman was mistaken due to the fact that he did not write his in-

ventory list until he returned from the voyage. Also the pieces of dog skin could already be torn 

away before Sparrman gained possession of it (Söderström, 1939:54).  

For further information regarding the method of making these kind of garments: see Jan Söder-

ström 1939.  

Picture. Costume, garment. Inventory number 1799.02.0002. Source: National Mu-
seums of World Culture- Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/car-
lotta-em/web/object/1351787 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1351787
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1351787
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Ornament, Trophy 

Inventory number: 1799.02.0003 

Material: Bone, Plant fiber 

Origin: New Zealand 

Height: 1.7 cm 

Width: 1 cm 

Length: 5.2 cm 

Source of information: 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1207132 

Söderström means that this was a toggle while Sparrman states it was “an Order pour le Mérite, 

of a slain enemy’s bone, from New Zealand” (Söderström, 1939:56). Further this could be a re-

use of an old bone flute that has broken and originally was longer and had several holes, such as 

two blow holes. As seen in the picture one of the holes is still whole and one is broken in the 

middle. Söderström further means that the ornamentation, the zigzag pattern, is common on bone 

flutes and also on wooden flutes (See item 1799.02.18). The intact hole however seems to be 

added later than the hole that’s broken. The edges on the broken hole are smoother than the other 

one and seem to have been handled more and for a longer period of time. Therefore the intact 

hole was not a part of the possible original flute but of the toggle it became after being broken 

(Söderström, 1939:57).  

 

Diameter of the toggle (maximum): 18 mm 

Measure by Jan Söderström (Söderström, 1939:57). 

 

At the database of the Museum of Ethnography it is also stated by Atholl Andersson to be a but-

ton to keep a cape closed (http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1207132)  

In the museums general catalog this item is a trophy made from bone of a slain enemy and worn 

as a proof of valor. There is also a comment added that it is an ear ornament (http://collec-

tions.smvk.se/carlotta-em/web/image/zoom/1667641/1736_1850_File_06519+%5Bocr%5D.jpg 

).  

Picture. Trophy. Inventory number 1799.02.0003. Source: National Museums of World Culture- Museum of Ethnog-
raphy, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1207132 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

 

 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1207132
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1207132
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1207132
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Axe 

Inventory number: 1799.02.0004 

Material: Stone, Plant fiber, Wood, Nephrit 

Origin: New Zealand 

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1207136 

________________________________________________________ 

This adz, with a sharpened edge, is made of greenstone which has been polished on all sides ex-

cept on the upper side which is unpolished. The underside is flat while the upper side is some-

what rounded towards the edge. The wooden handle is rather unworked and rough. The binding 

is made with rope made of flax and there is a groove to prevent the adz head from sliding. The 

rope is fixed with a knot. There are some splinters in the stone (Söderström, 1939:49-50). 

 

Length of stone 13.8 cm 

Width at its widest part of the stone: 5.5 cm 

Thickness of stone: 1.3 cm 

Length of the handle: 13.5 cm 

Maximum width of the handle: 4 cm 

Thickness of the handle: 2 cm 

Diameter of the handle: 2-2.5 cm 

Measures by Jan Söderström (Söderström, 1939:49-50). 

 

  

Picture. Axe. Inventory number 1799.02.0004. Source: National Museums of 
World Culture- Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-
em/web/object/1207136 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/le-
galcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1207136
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1207136
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1207136
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Club 

Inventory number: 1799.02.0005 

Material: Stone, Basalt 

Origin: New Zealand 

Height: 30 cm 

Width: 8 cm 

Source of information: 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1026669 

Called a mere onewa or patu (Söderström, 1939:49).  

Width at the perforation: 2.6 cm 

Thickness at the perforation: 2.3 cm 

Measures by Jan Södreström (1939:49).  

  

Picture. Club. Inventory number 1799.02.0005. Source: National Museums of World 
Culture- Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/ob-
ject/1026669 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1026669
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1026669
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Dignity character (weapon) 

Inventory number: 1799.02.0006 

Material: Wood 

Origin: New Zealand 

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1850614 

The wooden weapon is according to Söderström (1939) a pouwhenua. At the end, away from the 

blade the weapon is pointy. Close to the pointy end there are carved ornaments, otherwise the 

pouwhenua does not have any other ornaments and is overall smooth. (Söderström, 1939:48).  

Length: 152 cm 

Length of point: 44 cm 

Diameter: 3.5 cm 

Width (blade): 11 cm 

Measures by Jan Söderström (1939:48) 

This item is not included in the original catalogue of Sparrmans items from this journey with 

James Cook, but it is found likely that it originates from that journey and was one of Sparrmans 

items (Söderström, 1939:47-48, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1622555) 

  

Picture. Dignity character. Inventory number 1799.02.0006. Source: National Museums of World Culture- 
Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1850614 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

Illustration of ornamentation of item 1799.02.0006 by A. Hjelm. Source: Jan Söderström, ‘A. 
Sparrman´s Ethnographical collection From James Cook´s 2nd Expedition (1772-1775)’ (1939: 
Plate XVII) 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1850614
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1850614
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Pestle/Pounder  

Inventory number: 1799.02.0007 

Material: Stone, Basalt 

Origin: Tahiti 

Height: 18 cm 

Diameter: 11 cm 

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1023795 

This poi-pounder has rounded ears and there are grooves both on the ears and on the middle part 

of the head (Söderström, 1939:29). 

Length of cross-pieces on handle: 5.5 cm 

Length of handle: 8.2 cm 

Diameter (base): 11 cm 

Diameter (below handle): 4.4 cm 

Measures by Jan Söderström (Söderström, 1939:29-30).  

 

 

  

Picture. Pestle/Pounder. Inventory number 1799.02.0007. 
Source: National Museums of World Culture- Museum of Eth-
nography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/ob-
ject/1023795 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1023795
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1023795
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Stool 

Inventory number: 1799.02.0008 

Material: Wood 

Origin: Tahiti 

Height: 18.5 cm 

Length: 57 cm 

Width: 23 cm 

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218097 

These kinds of stools are called Iri or nohoraa. These stools were not allowed for everyone to sit 

on, they were reserved for the master of the home or a chief or a special and honored guest 

(Söderström, 1939:30-31). 

Height of legs: 10.5 cm 

Thickness in the middle of the stool: 1 cm 

Measures by Jan Söderström (Söderström, (1939:30).  

Picture. Stool. Inventory number 1799.02.0008. Source: National Museums of World 
Culture- Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/ob-
ject/1218097 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218097
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218097
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Hook, “Rat hook” 

Inventory number: 1799.02.0009 

Material: Wood 

Origin: Tonga 

Height: 28 cm (16.5 cm, only the hook without thread) 

Diameter of the disc: 32 cm 

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1023790 

The disc is made from wood and has a yellow color with paintings of figures in blue on it. The 

hook is tied to a rope made from braided sennit. The hook is four pronged (Söderström, 

1939:40).  

This hook is associated with food. Food was hanged onto the hook to keep it safe. Another word 

for the hook is rat-hook (Söderström, 1939:40).   

Picture. Hook, “Rat hook”.  Inventory number 1799.02.0009. Source: National Museums of World Culture- Mu-
seum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1023790 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1023790
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Chisel 

Inventory number: 1799.02.0010 

Material: Stone, basalt, Wood, Plant fiber 

Origin: Tonga 

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218131 

This chisels basalt is polished and rather dark in color (Söderström, 1939:40).  

Length of stone: 4.7 cm  

Width of stone: 3.9 cm 

Thickness of stone (maximum): 0.8cm 

Length of handle: 10.8 cm 

Diameter of handle: 3.2 cm 

Measures by Jan Söderström (Söderström, 1939:40).  

Picture. Chisel.  Inventory number 1799.02.0010. Source: National Museums of 
World Culture- Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-
em/web/object/1218131 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218131
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218131
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Bat, Tapa beater 

Inventory number: 1799.02.0011 

Material: Wood 

Origin: Tahiti, Society islands 

Length: 33 cm 

Width: 4.5 cm 

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1023794 

This devise used for the manufacture of cloth made from tapa has two sides which are smooth 

and two sides which are narrow.  

Sparrmans description is as follows: “A grooved implement for the preparation of cloth from 

Morus Papyrifera. Otaheite” (Söderström, 1939:30). 

Length of the narrow side: 20 cm 

Measure by Jan Söderström (Söderström, 1939:30). 

  

Picture. Bat, Tapa beater. Inventory number 1799.02.0011. Source: National Muse-
ums of World Culture- Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-
em/web/object/1023794 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1023794
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1023794
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Comb 

Inventory number: 1799.02.0012 

Material: Wood (Sticks)  

Origin: Tonga 

Source of information: 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218151 

The material used in this comb is coconut husk fibers which are held together by braided coconut 

husk fibers. The braided fibers have probably been dyed (Söderström, 1939:45). 

Length: 13 cm 

Number of teeth: 21 

Measures by Jan Söderström (Söderström, 1939:45).   

Picture. Comb. Inventory number 1799.02.0012. Source: National Museums of World 
Culture- Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/ob-
ject/1218151 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218151
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218151


84 
 

 

Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Comb 

Inventory number: 1799.02.0013 

Material: Wood (Sticks)  

Origin: Tonga 

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218124 

The material used in this comb is coconut husk fibers which are held together by braided coconut 

husk fibers. The dark braided fibers have probably been dyed (Söderström, 1939:45). 

Number of teeth: 19 

  

Picture. Comb. Inventory number 1799.02.0013. Source: National Museums of 
World Culture- Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-
em/web/object/1218124 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218124
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218124


85 
 

 

Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Earring 

Inventory number: 1799.02.0014 (1799.02.0014.A) 

Material: Shells (cypraea moneta), paste beads (red, white, black)  

Origin: Tahiti 

Length: 9 cm 

Width: 3.2 cm 

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1294445,  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2141622,  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1971324 

These kind of glass beads can be found on almost all Polynesian islands (Söderström, 1939:32).  

Length of strings: 6.5 cm 

Measure by Jan Söderström (Söderström, 1939:32).  

Picture. Earring/ear-ornament. Inventory number 
1799.02.0014. Source: National Museums of World Cul-
ture- Museum of Ethnography, http://collec-
tions.smvk.se/carlotta-em/web/object/1971324 
License of picture: http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/ 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1294445
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2141622
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1971324
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1971324
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Hair (Unis) 

Inventory number: 1799.02.0015 

Material: Hair  

Origin: Tahiti 

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218135 

An ornament made from human hair used by dancers. The bundles of hair were used to construct 

a conical shape of hair upon the head. The construction could also be decorated with a white 

flower called Morinda citrifolia (Söderström, 1939:33). 

Length of hair bundle: 500 cm 

Measure by Jan Söderström (Söderström, 1939:33).  

  

Picture. Hair (Unis). Inventory number 1799.02.0015. Source: National Museums 
of World Culture- Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-
em/web/object/1218135 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218135
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218135
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Collar, Breast ornament (Taumi) 

Inventory number: 1799.02.0016 

Material: Plant fibers, Shark tooth, Feather, Hair, Straw 

Origin: Tahiti 

Height: 55 cm 

Width: 62 cm 

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1025649 

Described by Sparrman as “A breast shield, with feathers and sharks’ teeth, from otaheite” 

(Söderström, 1939:33).  

A base construction made from slivers of wood with roves of feathers and shark teeth. The hair 

on the edges is according to Söderström white human hair (Söderström, 1939:33).  

Distance between the inner edges of ends: 18 cm 

Measure by Jan Söderström (Söderström, 1939:33).   

Picture. Collar, Breast ornament (Taumi). Inventory number 1799.02.0016. Source: National Museums of World 
Culture- Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1025649 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1025649
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Collar, Breast ornament (Taumi) 

Inventory number: 1799.02.0017 

Material: Plant fibers, Shark tooth, Feather, Hair 

Origin: Tahiti 

Length: 55 cm 

Width: 55 cm 

Source of information: 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1272869 

This taumi/breast ornament is not documented by Jan Söderström in his publication (1939). 

However in the general catalog Söderström did change its provenience from Vaihu (Easter Is-

land) to Tahiti (http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2141625).   

Picture. Collar, Breast ornament (Taumi). Inventory number 1799.02.0017. 
Source: National Museums of World Culture- Museum of Ethnography, 
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1272869 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2141625
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1272869
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Flute 

Inventory number: 1799.02.0018 

Material: Plant fibers, Wood pipe 

Origin: New Zealand 

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1207143 

This is described as a nose flute. Söderström calls this flute koauau, small flute, rather than the 

name for a nose flute which is koauau whakatangi ihu. The flute is described to be open on both 

sides. The edges of the holes are burnt and so is also the end of the flute furthest away from the 

holes. The only ornamentation is the zigzag pattern in the middle and on the mouthpiece end 

(Söderström, 1939:54-55). 

Söderström is although not convinced of the fact that this is a nose flute due to the fact of its ar-

rangement of holes which not are favorable for a nose flute (Söderström 1939:55).  

In the inventory of Anders Sparrman the flute is described as follows:  “[…] a flute that they can 

only play by blowing with their nostrils” “a small wooden flute, for the nose, from New Zea-

land” (Söderström, 1939:55).   

Thickness of walls: 2-4 mm 

Length: 13.6 cm 

Distance of first hole from the ornamented side: 29mm 

Distance of middle hole from first hole: 27 mm 

Distance from middle hole to last hole: 23 mm  

Distance from the last hole to the end part: 42 mm 

Measures by Jan Söderström (Söderström, 1939:55-56)  

  

Picture.Flute. Inventory number 1799.02.0018. Source: National Museums of World 
Culture- Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/ob-
ject/1207143 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1207143
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1207143
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Fishing Hook 

Inventory number: 1799.02.0019 

Material: Plant fibers, tortoise-shell, Bone 

Origin: Tonga 

Length: 170 cm  

Hook length 15.5 cm 

Width: 5 cm 

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1026671 

The barbed trolling hook is made out of two pieces of tortoise shell fastened next to each other 

on a piece of bone, probably whalebone. On the back of the bone piece there is a piece of 

mother-of pearl with dark color in the back of the piece. At the bottom of the hook there is a tas-

sel of the same material as the rope, which is made of oloná fiber. Strings of oloná fiber is also 

what is used to tie the hook through two holes to the bone. On the top of the whalebone piece 

there is a hole through which the rope is tied. On the backside of the hook the mother-of-pearl is 

fastened with thread through two pair of holes at the top and at the bottom. The holes are not 

drilled the whole way through the whalebone but form a “u-tunnel” through which the thread is 

threaded (Söderström, 1939:40-41). 

Sparrman himself first gave this item the provenience of Tahiti however Söderström changed it 

to Tonga using other material for reference. For example similar hooks from Tonga collected 

during the Vanadis expedition (Söderström, 1939:41).   

Picture. Fishing Hook. Inventory number 1799.02.0019. Source: National Museums of World Culture- 
Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1026671 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1026671
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Bow 

Inventory number: 1799.02.0020 

Material: Wood 

Origin: Tahiti 

Length: 152 cm 

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1825327 

Described by Anders Sparrman as “Bow of wood from the bread-fruit tree, all white, with appur-

tenant bamboo quiver containing reed arrows, from Otaheite. N.B.: never used for fighting” 

(Söderström, 1939:25). 

It is a light type of wood and the bow is polished. It has tapering ends and a lack of notching for 

the string (Söderström, 1939:26).   

Picture. Bow. Inventory number 1799.02.0020. Source: National Museums of World 
Culture- Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/ob-
ject/1825327 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1825327
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1825327
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Arrows 

Inventory number: 1799.02.0021 

Material: Wood, Reed 

Origin: Tahiti 

Length: 152 cm 

Source of information: 

http://collectins.smvk.se/carlotta-em/web/object/1825328 

Items are divided into: 

1799.02.0021.A  

1799.02.0021.B 

1799.02.0021.C  

1799.02.0021.D  
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Ear ornament 

Inventory number: 1799.02.0022.A 

Material: Shell, Seed 

Origin: Tahiti (earlier: Tahaa) 

Length: 9 cm 

Width: 1.5 cm 

Source of information: 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1310362 

Originally the ear ornament provenience is located to Tahaa but Jan Söderström means the ear 

ornament originates from Tahiti (Söderström, 1939:32).   

Picture. Ear ornament. Inventory number 1799.02.0022.A. Source: National Museums of World Culture- Museum of 
Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1310362 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1310362


94 
 

 

Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Ear ornament 

Inventory number: 1799.02.0022.B 

Material: Seed 

Origin: Tahiti (earlier: Tahaa) 

Length: 9.5 cm 

Width: 1.2 cm 

Source of information: 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1310363 

Originally the ear ornament provenience is located to Tahaa but Jan Söderström means the ear 

ornament originates from Tahiti (Söderström, 1939:32).  

Length of the twin strings: 8 cm 

Measurements by Jan Söderström (Söderström, 1939:32).   

Picture. Ear ornament. Inventory number 1799.02.0022.B. Source: National Museums of World Culture- Museum 
of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1310363 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1310363
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Mat (garment) 

Inventory number: 1799.02.0023 

Material: Pandanus 

Origin: Tonga 

Height: 53 cm 

Width: 92 cm (Folded) 

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1275346 

This garment I called Egiai and originates from Tonga (Tongatabu), it is woven in double layers 

and the material used may be pandanus fibers. In rows across the garments outer side are trian-

gles and they are seventeen to eighteen on each row. This kind of clothing may have been worn 

around the shoulders (Söderström, 1939:45).   

Picture. Mat (garment). Inventory number 1799.02.0023. Source: National Museums of World Cul-
ture- Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1275346 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1275346
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Tattoo comb 

Inventory number: 1799.02.0024 

Material: Bone, Wood 

Origin: Tahiti  

Length: 14.5 cm 

Width: 3 cm 

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1070600 

This tattoo comb is, according to Söderström, badly preserved, almost all teeth of the comb are 

broken and the pieces are not preserved (Söderström, 1939:32). 

The comb itself is made from bone and the handle is made out of wood (Söderström, 1939:32). 

Length of the comb (including its teeth): 2.5 cm 

Width of the comb part: 1.3 cm 

Length of handle: 14.4 cm 

Measures by Söderström (Söderström, 1939:32).   

Picture. Tattoo comb. Inventory number 1799.02.0024. Source: National Museums of World Culture- 
Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1070600 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1070600
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Head ornament 

Inventory number: 1799.02.0025 

Material: Plant fiber, Shell, Feather/Rooster feather 

Origin: The Marquesas Islands - Tahuata 

Length: 75cm; 40 cm 

Height: 37 cm 

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1027272 

This uhi or uhikana is of a simpler style mostly because it does not have the piece of open-work 

decoration made of tortoise shell in the center of the mother-of-pearl (Söderström, 1939:22-23). 

The description by Anders Sparrman is:  

“The diadem consists of a flat piece of mother-of-pearl, partly overlaid with an artistically sculpted sheet of 
tortoise-shell. This ornament, together with one or more small pieces of pearl-oyster shell, and the plumes, 
contrast very pleasantly with the face and body, which are always heavily tattooed and thereby quite dark” 
(Söderström, 1939:23).  

 

Length (exclusive strings): 41 cm 

Width: 4 cm 

Diameter (mother-of-pearl): 10.5 cm 

Measurements by Jan Söderström, (Söderström, 1939:23). 

Note: The length given by the Museum of Ethnography’s database is probably; the first one 

measured 75 cm is with the strings included and 40 cm is with the strings excluded.   

  

Picture. Head ornament. Inventory number 1799.02.0025. Source: National Museums of World Culture- Museum of 
Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1027272 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1027272
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Head ornament 

Inventory number: 1799.02.0026 

Material: Coconut fiber, Shell 

Origin: The Marquesas Islands – Tahuata  

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1126097 

Söderström means this object may be more suited to call an uhikana than the other head orna-

ment 1799.02.0025, due to the fact that it has a decoration made from tortoise shell in the middle 

(Söderström, 1939:22-23). 

The description by Anders Sparrman is:  

“The diadem consists of a flat piece of mother-of-pearl, partly overlaid with an artistically sculpted sheet of 
tortoise-shell. This ornament, together with one or more small pieces of pearl-oyster shell, and the plumes, 
contrast very pleasantly with the face and body, which are always heavily tattooed and thereby quite dark” 
(Söderström, 1939:23).  

 

Length (exclusive strings): 49 cm 

Width: 6.5 cm 

Diameter (largest mother-of-pearl): 13.5 cm 

Diameter (largest tortoise-shell): 10.5 cm 

Measures by Jan Söderström, (Söderström, 1939:23).  

Picture. Head ornament. Inventory number 1799.02.0026. Source: National Museums of World Culture- Museum of 
Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1126097 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1126097
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Breast ornament 

Inventory number: 1799.02.0027 

Material: Coconut fiber, Wood, Arbus seeds 

Origin: Marquesas islands 

Diameter: 27 cm 

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218112 

This breast ornament called tahi is made from wood and is decorated with red peas called Abrus 

precatorius. The peas are fastened with some kind of glue. The outer edge was originally even 

and the peas evenly distributed (Söderström, 1939:23-24). 

Dimension of central wooden piece 
Length: 10 cm 

Unornamented piece at the top: 2 cm 

Unornamented piece at the bottom: 6 cm 

Thickness inner edge: 3.6 cm 

Measures by Jan Söderström (Söderström, 1939:24). 

 

  

Picture. Breast ornament. Inventory number 1799.02.0027. Source: National Mu-
seums of World Culture- Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/car-
lotta-em/web/object/1218112 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218112
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218112
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Fan 

Inventory number: 1799.02.0028 

Material: Plant material 

Origin: Marquesas islands 

Length: 48 cm 

Width: 45 cm 

Sources of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1596516,  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2142039 

This fan is called Tafií, tahií or tahi’i. The handle is made from wood and has silver plaited into 

the blade. There is no ornamentation on this fan. These fans exist on all the Marquesas Islands 

(Söderström, 1939:24-25). 

  

Picture. Fan. Inventory number 1799.02.0028. Source: National Museums of 
World Culture- Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-
em/web/object/2142039 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1596516
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2142039
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2142039


101 
 

 

Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Necklace 

Inventory number: 1799.02.0029.A 

Material: Some kind of peas 

Origin: Tonga 

Length: 72 cm 

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2163012 

Necklace 1799.02.0029.A and 1799.02.0029.B consists of the same material and are of the same 

type. This one is the shorter of the two. The beads originate from the plant Abrus precatorius. 

The twine is a twin string and the beads are mostly threaded individually but at regular intervals 

they are threaded as pairs (Söderström, 1939:45). 

Length: 256 cm 

Measure by Jan Söderström (Söderström, 1939:45). 

 

Note: Söderström does not separate 1799.02.0029.A and 1799.02.0029.B in his description. Also 

the length of the necklace differs from the length given by the Museum of Ethnography’s data-

base (see above). This difference could be because of different measuring points, one measure-

ment for the necklace as a bundle and one for the total length of the thread. However I have not 

been able to investigate and measure this myself.   

Picture. Necklace. Inventory number 1799.02.0029.A. Source: National Museums 
of World Culture- Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-
em/web/object/2163012 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2163012
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2163012
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Necklace 

Inventory number: 1799.02.0029.B 

Material: Some kind of peas 

Origin: Tonga 

Length: 4 m 

Source of information and picture above:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2142040 

Necklace 1799.02.0029.B and 1799.02.0029.A consists of the same material and are of the same 

type. This one is the shorter of the two. The beads originate from the plant Abrus precatorius. 

The twine is a twin string and the beads are mostly threaded individually but at regular intervals 

they are threaded as pairs (Söderström, 1939:45). 

Length: 426 cm 

Measure by Jan Söderström (Söderström, 1939:45). 

 

Note: Söderström does not separate 1799.02.0029.A and 1799.02.0029.B in his description. Also 

the length of the necklace differs from the length given by the Museum of Ethnography’s data-

base (see above). This difference could be because of different measuring points. However, I 

have not been able to investigate and measure this myself. 

  

Picture. Necklace. Inventory number 1799.02.0029.B. Source: National Muse-
ums of World Culture- Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/car-
lotta-em/web/object/2142040 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2142040
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2142040
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Necklace 

Inventory number: 1799.02.0030 

Material: Bone from bird, Shell, Teeth, Coral  

Origin: Tonga  

Length: 50 cm 

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218155 

According to Söderström the necklace also consist of coconut shell (together with the materials 

listed above) (Söderström, 1939:46) 

Length: 130 cm 

Measure by Jan Söderström (Söderström, 1939:45) 

Note: The length of the necklace differs from the length given by the Museum of Ethnography’s 

database (see above). This difference could be because of different measuring points. However I 

have not been able to investigate and measure this myself.  

Picture. Necklace. Inventory number 1799.02.0030. Source: National Museums of World Culture- 
Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218155 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218155
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Necklace 

Inventory number: 1799.02.0031 

Material: Plant fiber, Shell, Flax, Dentalium shells  

Origin: New Zealand 

Length: 68 cm 

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1027274 

There are six rows of strings with beads of parrot bone threaded on them. The threads are joined 

together at the ends to create a thicker thread (Söderström, 1939:46) 

Note: Söderström did include this necklace among the objects from Tonga due to the fact that he 

thought the thread was made from coconut fiber and therefore did originate from Tonga (Söder-

ström, 1939:46). However according to the Museum of Ethnography’s database the provenience 

has been changed to New Zealand because the thread is made from flax (http://collec-

tions.smvk.se/carlotta-em/web/object/1027274).   

Picture. Necklace. Inventory number 1799.02.0031. Source: National Museums 
of World Culture- Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-
em/web/object/1027274 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1027274
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1027274
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Bracelet 

Inventory number: 1799.02.0032 

Material: tortoise-shell, Shell, Coconut 

Origin: Tonga 

Length: 21 cm 

Diameter: 6 cm 

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1215349 

This bracelet originating from Tonga (Tongabatu) consists of several materials. The materials are 

Conus Virgo (sea snail), a piece of a fishhook, coconut beads, marine shell, a tooth from a dol-

phin, tortoise shell and the thread is made from coconut fiber (Söderström, 1939:46). 

On the Conus disc the name of Anders Sparrman is written and also the origin of the bracelet; 

Nova Amsterdamia (Söderström, 1939:46). 

Diameter of Conus virgo: 6 cm 

Measure by Jan Söderström (Söderström, 1939:46).  

Picture. Bracelet. Inventory number 1799.02.0032. Source: National Museums of World Culture- Mu-
seum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1215349 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1215349
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Basket 

Inventory number: 1799.02.0033 

Material: Plant fiber, Coconut fiber, Pearls, Shell 

Origin: Tonga 

Length: 53 cm 

Height: 37 cm 

Source of information: 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1023791 

This basket has two separate parts that are woven together, an inner basket and an outer basket. 

The tying techniques for the two parts are different where the outer basket is woven simply using 

two colors while the inner basket is woven in a more special way (Söderström, 1939:46). 

Length at the top: 39 cm (ca) 

Height at the middle: 36 cm (ca) 

Measures by Jan Söderström (Söderström, 1939:46).  

Picture. Basket. Inventory number 1799.02.0033. Source: National Museums of 
World Culture- Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-
em/web/object/1023791 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1023791
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1023791
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Bag 

Inventory number: 1799.02.0034 

Material: Plant fiber, Coconut fiber, Shell pearls  

Origin: Tonga 

Sources of information: 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218089 

Just as item number 1799.02.0033 this basket also has two separate parts that are woven to-

gether, an inner basket and an outer basket. The tying techniques for the two parts are different 

where the outer basket is woven simply using two colors while the inner basket is a plain basket 

woven of pandanus fibers, the pandanus fibers are one centimeter broad and are double warped. 

The inner basket is stitched together with the outer basket along the edges (Söderström, 1939:46-

47). 

Length at the top: 24.5 cm 

Height (maximum): 19 cm (ca) 

Measures by Jan Söderström (Söderström, 1939:46)  

Picture. Bag. Inventory number 1799.02.0034. Source: National Museums of World Culture- 
Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218089 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218089
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Flute  

Inventory number: 1799.02.0035 

Material: ---  

Origin: Tonga 

Height: 16 cm 

Sources of information: 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1241284 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2142045 

This pan-pipe type of flute is made from bamboo. The pipes are all doubly hollowed. In these 

doubly hollowed reeds the holes do have different depth, one of them is somewhat deeper.  

 

  

Picture. Flute. Inventory number 1799.02.0035. Source: National Museums of World Culture- Museum of 
Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1241284 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1241284
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1241284
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Oar 

Inventory number: 1799.02.0036 

Material: --- 

Origin: Tonga 

Length: 115 cm 

Source of information: 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2142046 

According to Söderström this paddle is of a fohe type and is made of dark wood which is well 

polished.  

 

Width (widest part): 28 cm 

Diameter of handle: 3,2 cm 

Thickness in middle: 0,6 cm 

Measures by Jan Söderström (Söderström, 1939:44).  

Picture. Oar. Inventory number 1799.02.0036. Source: National Museums of World 
Culture- Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/ob-
ject/2142046 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2142046
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2142046
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Club/ War club  

Inventory number: 1799.02.0037 

Material: Wood 

Origin: Tonga 

Length: 84 cm 

Width: 11 cm 

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1070596 

Club called abaabai. The head of the club is ornamented with a pattern called “coconut-leaf mo-

tive” (Söderström, 1939:35). 

Length of head: 26.5 cm 

Rhomboidal measure of head: 6.6 by 12 cm. in section 

Measures by Jan Söderström (Söderström, 1939:35).  

Picture. Club/ War club. Inventory number 1799.02.0037. Source: National Museums of 
World Culture- Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/ob-
ject/1070596 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1070596
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1070596
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Club/ War club (moungalaulau) 

Inventory number: 1799.02.0038 

Material: Wood 

Origin: Tonga 

Length: 117 cm 

Width: 13 cm 

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1070595 

This club is shaped as a paddle. The “coconut-leaf motive” can be found as a ribbon of ornamen-

tation between two cross ribs. Otherwise the club is not decorated. Söderström suggests, how-

ever, that there may have been intentions in ornamenting it more due to the find of shallow 

scratches/engravings on the handle of the club which can be interpreted as an outline of a 

planned ornamentation. These scratches are hard to see and are easily missed (Söderström, 

1939:35-36). 

Length of head: 41.4 cm 

Width (maximum): 13.8 cm  

Thickness: 1.8 cm 

Width (bottom): 7.2 cm 

Length ornamented section: 8 cm 

Measures by Jan Söderström (Söderström, 1939:36).  

Picture. Club/ War club. Inventory number 1799.02.0038. Source: National Museums of 
World Culture- Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/ob-
ject/1070595 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1070595
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1070595
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Bow 

Inventory number: 1799.02.0039 

Material: --- 

Origin: Tonga 

Length: 209 cm 

Source of information: 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2142049 

  

Picture. Bow. Inventory number 1799.02.0039. Source: National Museums of World Culture- Museum of 
Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2142049 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2142049
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Arrow 

Inventory number: 1799.02.0040 

Material: Reed, Wood 

Origin: Tonga 

Length: 182 cm 

Source of information: 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2142050 

The arrow (kaho) is made from reed and the point is blunted and made from wood named casua-

rina equisetifolia. Where the point is inserted into the shaft, the shaft is wound in varying thick-

ness with coconut fiber. At the other end of the arrow the shaft is splintered but according to 

Söderström the arrow is probably at its full length. Söderström also suggests that this arrow was 

made for hunting rather than war (Söderström, 1939:39).  

Length of head: 18.5 cm 

Diameter (below the head): 1 cm 

Measure by Jan Söderström (Söderström, 1939:39) 

  

Picture. Arrow. Inventory number 1799.02.0040. Source: National Museums of World Culture- Museum of Eth-
nography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2142050 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2142050
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Necklace 

Inventory number: 1799.02.0041 

Material: tortoise-shell 

Origin: Tanna 

Length: 93 cm 

Source of information: 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218105 

In this necklace, made from tortoise shell, there are 51 flat links. The links are polished and 

every other link has a small opening (Söderström, 1939:64).  

Diameter outer ring: 28-30 mm 

Diameter inner ring: 17-22 mm 

Thickness: 1-4 mm 

Measurements by Jan Söderström (Söderström, 1939:65).   

Picture. Necklace. Inventory number 1799.02.0041. Source: National Museums of World Culture- 
Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218105 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218105
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Comb 

Inventory number: 1799.02.0042 

Material: tortoise-shell 

Origin: Tanna 

Length: 18.5 cm 

Width: 4.7 cm 

Thickness: 0.3 cm 

Source of information: 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218147 

Originally this comb of tortoise shell had 14 teeth. The combs upper part is ornamented with 

double lined rows with crossing lines within them (Söderström, 1939:65).  

Length of teeth: 7.7 cm  

Measures by Jan Söderström (Söderström, 1939:65).   

Picture. Comb. Inventory number 1799.02.0042. Source: National Museums of World Culture- Mu-
seum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218147 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218147
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Basket 

Inventory number: 1799.02.0043 

Material: Plant fiber 

Origin: Tanna 

Length: 31 cm 

Height: 11 cm 

Depth: 6 cm 

Source of information: 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1070599 

Picture. Basket. Inventory number 1799.02.0043. Source: National Museums of World Culture- Museum of 
Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1070599 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1070599
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Spear 

Inventory number: 1799.02.0044 

Material: wood 

Origin: Tanna 

Length: 217 cm 

Source of information: 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/im-

age/zoom/1667673/1736_1850_File_06527+%5Bocr%5D.jpg 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2142054 

Barbs are carved directly into the wood (Söderström 1939:62).

Picture. Spear. Inventory number 1799.02.0044. Source: National Museums of World Culture- Museum of Ethnog-
raphy, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2142054 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/image/zoom/1667673/1736_1850_File_06527+%5Bocr%5D.jpg
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/image/zoom/1667673/1736_1850_File_06527+%5Bocr%5D.jpg
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2142054
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Hunting spear 

Inventory number: 1799.02.0045 

Material: wood 

Origin: Tanna 

Length: 135 cm 

Source of information: 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2142055 

  

Picture. Spear. Inventory number 1799.02.0044. Source: National Museums of World Culture- Museum of Ethnog-
raphy, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2142055 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2142055
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Hunting spear 

Inventory number: 1799.02.0046 

Material: wood 

Origin: Tanna 

Length: 135 cm 

Source of information: 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2142056 

  

Picture. Hunting spear. Inventory number 1799.02.0046. Source: National Museums of World Culture- Mu-
seum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2142056 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Comb 

Inventory number: 1799.02.0047 

Material: --- 

Origin: New Caledonia  

Length: 27 cm 

Source of information: 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2142057 

The teeth on these kinds of comb are loose and made able to spread. These combs were also used 

as ornaments (Söderström, 1939:60-61).  

Picture. Comb. Inventory number 1799.02.0047. Source: National Museums of World Culture- Museum of 
Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2142057 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2142057
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Club 

Inventory number: 1799.02.0048 

Material: Wood 

Origin: New Caledonia  

Length: 58 cm 

Width: 33.5 cm 

Source of information: 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1000859 

This is, according to Anders Sparrman, a war-club made for splitting skulls (Söderström 

1939:58).  

 

Diameter of handle under the head: 4.5 cm 

Diameter of handle on opposite side: 3.5 cm 

Measures by Jan Söderström (Söderström, 1939:59).   

Picture. Club. Inventory number 1799.02.0048. Source: National Museums of World Culture- Mu-
seum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1000859 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1000859
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Club/War club 

Inventory number: 1799.02.0049 

Material: Wood 

Origin: New Caledonia  

Length: 70 cm 

Width: 8 cm 

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1070598 

Sparrman has stated that this club originates from Tanna, however Söderström means this is 

wrong and that the war club originates from New Caledonia. This could be a mistake made by 

Sparrman (Söderström 1939:59).  

 

Width of handle: 4.3 cm 

Measures by Jan Söderström (Söderström, 1939:59).   

Picture. Club. Inventory number 1799.02.0049. Source: National Museums of World Culture- 
Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1070598 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1070598
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Stone sling 

Inventory number: 1799.02.0050 

Material: Wood 

Origin: Tanna 

Length: 78 cm 

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1825363 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2142060 

 

Length of looped cord (excluding the loop): 

75 cm 

Length of the other cord: 82 cm 

Length of socket: 11.5 cm 

Width at middle: 6 cm 

Measures by Jan Söderström (Söderström, 

1939:59).   

Picture. Stone sling. Inventory number 1799.02.0050. Source: National Museums of 
World Culture- Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-
em/web/object/1825363 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

Illustration of stone sling by A. Hjelm. Source: Jan Söder-
ström, ‘A. Sparrman´s Ethnographical collection From 
James Cook´s 2nd Expedition (1772-1775)’ (1939:61) 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1825363
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1825363
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Adze 

Inventory number: 1799.02.0051 

Material: Basalt 

Origin: Tahiti  

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218116,  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1622563 

An axe called adz with a head consisting of basalt that has been polished. The stone is not dam-

aged and the lashing of the adz is mostly intact. The handle is in one piece and was originally 

light in color. Under the winding of the adz fish skin can be found in two places, at the shoulder 

of the axe and at its toe.  

Length of the stone: 18.5 cm 

Width of the edge: 6.5 cm 

Length of the handle: 47 cm 

“Length of foot (from the scooped-out portion for the blade, rearwards), 9 cm.; its 

height (at the hollowed part), ca. 6 cm. ; (at the heel) ca. 3.7 cm. Length of the rear-

ward-pointing heel, 5 cm., its width at the bottom (in side-view of adz), ca. 2.3 

cm.” (Söderström, 1939:28). 

Measures by Jan Söderström (Söderström, 1939:28).   

Picture. Adze. Inventory number 1799.02.0051. Source: National Museums of World Culture- Mu-
seum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218116 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218116
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218116
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Wooden pillow 

Inventory number: 1799.02.0052 

Material: Wood 

Origin: Tahiti  

Source of information: 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218093,  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2142062 

This kind of wooden pillow is called Tuaurua (Söderström, 1939:31). 

Length: 33.5 cm 

Height of legs: 11.5 cm 

Width: 12 cm 

Measures by Jan Söderström (Söderström, 1939:32). 

 

Note: This Wooden pillow has the wrong inventory number in Jan Söderströms publication 

(1939). In his publication this item (1799.02.0052) has inventory number RM 377 which is the 

old inventory number of item 1799.02.0008. 

The correct inventory number of this wooden pillow is 1799.02.0052.  

Picture. Wooden pillow. Inventory number 1799.02.0052. Source: National Museums of 
World Culture- Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/ob-
ject/1218093 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218093
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218093
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218093
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Wooden pillow 

Inventory number: 1799.02.0053 

Material: Wood 

Origin: Tahiti  

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218101, 

 http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2142063 

This kind of wooden pillow is called Tuaurua (Söderström, 1939:31). 

Length: 24.5 cm 

Height of legs: 8.5 cm 

Width: 12 cm 

Measures by Jan Söderström (Söderström, 1939:32).  

Picture. Wooden pillow. Inventory number 1799.02.0053. Source: National Mu-
seums of World Culture- Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/car-
lotta-em/web/object/1218101 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218101
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218101
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218101
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Stool 

Inventory number: 1799.02.0054 

Material: Wood 

Origin: Tahiti 

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218139 

These kind of stools are called Iri or nohoraa. These stools were not allowed for everyone to sit 

on, they were reserved for the master of the home or a chief, or a special and honored guest 

(Söderström, 1939:30-31). 

Length (apart from the downward curve): 57.5 cm 

Width: 21.7 cm 

Height (from center to ground): 19 cm 

Measures by Jan Söderström (Söderström, 1939:30). 

 

  

Picture. Wooden stool. Inventory number 1799.02.0054. Source: National Museums 
of World Culture- Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-
em/web/object/1218139 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218139
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1218139
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Garment, costume, garb 

Inventory number: 1799.02.0094, Divided into 1799.02.0094.A (left picture) and 

1799.02.0094.B (right picture) 

Material: Palm bast  

Origin: New Zealand or China  

Length neckband item A: 9 cm 

Height item A: 42 cm 

Height item B: 45 cm 

Source of the information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1025665,  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1021891/CHILDREN/3,  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1021891,  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1622570,  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/image/zoom/2163020/text-1799.02.0094-2.jpg,  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2142076 

Item with debated origin. Originally cataloged as originating from New Zealand but changed at 

some point to China with a question mark (http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/ob-

ject/1021891). 

Item is not included in Jan Söderströms publication (1939) regarding the Sparrman collection.  

Picture. Garment, costume, garb. Inventory number 
1799.02.0094 (Divided into 1799.02.0094.A and 
1799.02.0094.B) Source: National Museums of World Cul-
ture- Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/car-
lotta-em/web/object/1025665, http://collections.smvk.se/car-
lotta-em/web/object/1021891/CHILDREN/3 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-
nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1025665
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1021891/CHILDREN/3
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1021891
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1622570
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/image/zoom/2163020/text-1799.02.0094-2.jpg
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1021891
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1021891
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1025665
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1025665
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1021891/CHILDREN/3
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1021891/CHILDREN/3
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Arrowhead   

Inventory number: 1799.02.0096 

Material: Wood 

Origin: Polynesia  

Source of the information: 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1825364 

Item is missing 
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Iron arrow  

Inventory number: 1799.02.0098 

Material: Iron 

Origin: Polynesia  

Source of the information: 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1825366 

Two tube arrows with iron head.  

Note on old marking: “Arrows with poison, from the pacific islands. Sparrman 1799” 

Items are missing  
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Spear  

Inventory number: 1799.02.0102 

Material: Bone, Plant fiber 

Origin: Oceania – Polynesia  

Source of the information: 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1241297 

This spear was found in the storage of the museum 1963. There was almost no documentation 

about it and the provenience Oceania – Polynesia is marked with a question mark in the main 

catalog (http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1241297).  

  

Picture. Spear, costume, garb. Inventory number 1799.02.0102. Source: National Museums of World Cul-
ture- Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1241297 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1241297
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Breast ornament (Taumi) 

Inventory number: 1968.19.0091 

Material: Plant fiber, Feathers, Shark teeth,  

Origin: Tahiti or New Zealand  

Source of the information: 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2164448 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2164532 

Probably collected by Anders Sparrman but there are uncertainties. Does not belong to the origi-

nal Sparrman Collection. 

Collection: Paulinska skolan, Strängnäs  

Picture. Breast ornament (Taumi). Inventory number 1968.19.0091. Source: 
National Museums of World Culture- Museum of Ethnography, http://collec-
tions.smvk.se/carlotta-em/web/object/2164448 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/le-
galcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2164448
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2164448
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2164448
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Neck stool, Wooden pillow 

Inventory number: 1874.01.0332 

Material: Plant fiber, Feathers, Shark teeth,  

Origin: Tonga 

Length: 42 cm 

Height:10.5 cm 

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2164448 

Collected by Anders Sparrman but given to Carl Peter Thunberg as a present. Today included in 

the Thunberg Collection.   

  

Picture. Neck stool/pillow. Inventory number 1874.01.0332. Source: National Museums of World 
Culture- Museum of Ethnography, http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2164448 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2164448
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Information from the Museum of Ethnography’s database Carlotta  
Item: Axe 

Inventory number: 1904.24.0003 

Material: Wood, stone, plant fibers  

Origin: Tahiti 

Width: 18 cm 

Height: 5 cm 

Source of information:  

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1489756 

 

 

 

  

  

Picture. Axe. Inventory number 1904.24.0003. Source: National Muse-
ums of World Culture- Museum of Ethnography, http://collec-
tions.smvk.se/carlotta-em/web/object/2164448 
License of picture: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/le-
galcode 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2164448
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2164448


135 
 

Bilaga 2: Indelning av Sparrmans Oceaniensamling i kategorier4  

 

                                                                 
4 Sammanställd av Nikita Smitz Olsson 2016 
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Bilaga 3: Indelning av Banks Oceaniensamling i kategorier5 

                                                                 
5 Sammanställd av Nikita Smitz Olsson 2016 


