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Oscar Montelius 150 år
Av Mats P. Malmer
Oscar Meintelius-niedaljen är Svenska Fornminnesföreningens förnämsta utmärkelse. Den instiftades
1952 och har sedan dess utdelats till sju svenska och
fyra utländska forskare, senast, 1993, till Sir David
Wilson. Vid medaljutdelningen hölls nedanstående
föredrag av Mats P. Malmer.
Dagens medaljutdelning är särskilt högtidlig
därför att vi i år firar 150-årsminnet av Oscar
Montelius' födelse. Och det är förvisso ett
minne värt att fira. Ännu 72 år efter Montelius' död torde hans namn vara bekant för
flertalet av världens arkeologer. Hans forskning diskuteras på nästan 30 sidor i den kanadensiske professorn Bruce Triggers nyutkomna bok om arkeologiens historia. Sverige har
haft berömda naturvetare — Linné, Berzelius,
Svante Arrhenius och andra - men bland humanister är Oscar Memtdius nästan den ende
svensk som blivit världsberömd.
Ändå kan man inte precis säga att den nyaste arkeologien har följt hans forskning i spåren. Montelius' namn är framför allt förknippat med typologin, men för inånga i den yngsta arkeologgenerationen har ordet typologi
ingen god klang. De accepterar villigt att bli
kallade funktionalister, peistprocessualister,
marxister, strukturalister och annat sådant
med mer eller mindre klar innebörd, men de
flesta skulle protestera mot att bli kallade typologer.
Världsberömd och kritiserad blev han alltså
- men det är inte den enda kontrast man
finner hos O s t a r Montelius. Han föddes den
9 september 1843 i huset S:t Paulsgatan 11 på
Söder i Stockholm. Där bodde han i hela sitt
liv, och i samma hus avled han den 4 november 1921. Hemma hade han ett arbetsrum
med ett mycket stort arkeologiskt bibliotek.
En stilla kammarlärd, alltså? Nej, visst inte.
Redan som barn reste han med sin far lill
Köpenhamn - med båt, naturligtvis, järnvägen blev färdig fiirst 10 år senare. Fadern,
hovrättsrådet Oscar Augustin Montelius, var

god vän med riksantikvarien Bror Emil Hildebrand, och ett rekommendationsbrev från
denne öppnade portarna för far och son till
danska Nationalmuseet och den store Christian Jiirgensen Thomsen, den vetenskapliga
arkeologins grundare.
Bröllopsresan 1871 ställde Oscar Montelius
och hans hustru Agda Reuterskiöld till Italien
och arkeologkongressen i Bologna, en av de
första internationella kongresserna. Till Italien återvände han många gånger, han reste
till Sardinien, till Tunisien och Grekland, lill
Sarajevo och Bosnien, till Amerika, och naturligtvis till Tyskland och Västeuropa. Birger
Nerman säger i en minnesartikel att ingen
representerade Sverige så ofta vid internationella kongresser som Oscar Montelius. Vid 78
års ålder, hösten 1921 - den sista hösten han
levde — reste han till Wien och höll en föreläsning.
Montelius' ämbetsmannakarriäi' hörde verkligen inte till de mest lysande. Är 1863, vid 20
års ålder, blev han anställd som biträde vid
Statens historiska museum. 1868 blev han
e.o. amanuens, år 1871 2:e amanuens, och
1880 l:e amanuens. Förste amanuens har
länge varit den lägsta museimannagraden pä
detta museum, och frågan är om det idag
finns någon enda kvar i tjänst. Montelius, däremot, fortsatte som förste amanuens till år
1907, när han vid 64 ärs ålder, och alltså
pensionsmässig, utnämndes till riksantikvarie.
Men som kontrast till des.sa blygsamma museitjänster hade amanuensen Montelius en enastående position i den vetenskapliga världen.
Ingen nordisk arkeolog har efler honom uppnått en sådan berömmelse. Många utländska
akademier och sällskap kallade honom till ledamot, han kreerades till hedersdoktor vid
flera universitet och blev rikt behängd med
ordnar och utmärkelsetecken. Han fick professors namn, han blev preses i Vitterhetsakademien och En av de Aderton i Svenska AkaFornvannen 89 (1994)
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Fig. 1. Oscar Montelius
som pensionerad riksantikvarie i sin arbetsrum på
Nationalmuseum. Foto.
ATA.

demien. Han var också sekreterare i Svenska
Fornminnesföreningen i inte mindre än 33 år,
från 1874 till 1907, och därefter ordförande
till sin död.
I Nordisk Familjeboks 3:e upplaga, som jag
och inånga med mig har i bokhyllan, finns en
artikel Människoraser. Den illustreras med 32
fotografier av representanter för olika raser,
alltifrån armenier och berber till wedda-folk
och östbalter. Den nordiska rasen representeras av ett fotografi som föreställer Oscar Montelius. Minnesteckningarna om honom framhåller hans imponerande yttre: en högrest,
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kraftig gestalt och ett vackert huvud med välformade anletsdrag. Han var en man med
järnhälsa och en väldig arbetsmänniska. Han
var ytterst representativ, uttryckte sig med
stor lätthet och talade med kraftig och klangfull stämma. Han beskrivs som en helgjuten,
rån fram personlighet, cn sällskapsmänniska
med ett ljust och öppet lynne, älskvärd mot
alla och snar till skratt och skämt. Han berättade gärna roliga historier, ibland ganska enkla. Bernhard Salin, hans efterträdare som riksantikvarie, gör den reflexionen att Montelius'
enkla skämt och ordlekar var en nödvändig
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motvikt mot hans oerhörda koncentration på
arbetet.
En annan rekreation var att hålla populärföreläsningar och att demonstrera Historiska
museets utställningar. Birger Nerman berättar att han hört Montelius demonstrera samlingarna med samma entusiasm för skolbarn
som för internationella berömdheter. Hanna
Rydh, som kände honom väl, säger att det
kvinnliga inslaget var stort bland populärföreläsningarnas åhörare, och att det inte var någon hemlighet att Montelius hade namn om
sig atl vara en damernas särskilda kavaljer.
Agda Reuterskiöld, gift med Oscar Montelius 1871, följde honom pä hans tidigare
forskningsresor. Hon tecknade skickligt och
har stor förtjänst av registreringen av det stora fornsaksmaterial som Montelius' arbeten
vilar på. Senare gjorde hon mycket av arbetet
med de tidskrifter som Oscar Montelius redigerade, Svenska Fornminnesföreningens lidskrift, 1875-1880, och Nordisk Tidskrift, i inte
mindre än 40 år, 1880-1920.
Agda Montelius var en av de ledande inom
den framväxande kvinnorörelsen, och verkade särskilt för kvinnlig rösträtt. Man kan då
fråga sig vilka åsikter O s t a r Montelius hade i
sådana frågor, en veritabel oscarian som han
var, född strax före Oscar Ls trontillträde och
död ett diygt årtionde efter Oscar II. Etl upplysande svar på frågan ger han i ell brev till sin
hustru: »Att j a g blifvit kvinnosaksman beror
till stor del på att j a g sett dig på nära håll. Väl
har j a g vetat att ej alla kvinnor äro som du,
men du och mamma och andra ha gifvit mig
en tro på kvinnan, som inånga av dem, som se
på kvinnofrågan med andra ögon ej hafva.» I
en uppsats i Nordisk Tidskrift 1906 skriver
han, att kvinnor och män måste ha lika lön len
lika arbele, och de måste ha samma rån och
samma plikter i äktenskapet. Och naturligtvis
måste kvinnor ha samma politiska rättigheter
som män: rösträtt och valbarhet till riksdagen.
Och han var övertygad om att framtiden skulle ge honom rätt.
Montelius' produktion är kolossal, hans
bibliografi omfattar över 400 arbeten. Och
det är sannerligen inga små skrifter heller. I.a
civilisation primitive en Italie, seim böljade utkomma 1895, omfattar exempelvis 5 tjocka
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band i folioformat. Arbetet innehåller beskrivningar i ord och bild av ett mycket stort
antal fornsaker, kronologiskt ordnade, och
det är ett typiskt innehåll för många av Montelius' arbeten. Yngre arkeologer säger och
skriver ofta, nedlåtande eller till och med föraktfullt, att Montelius och hans närmaste
efterföljare inom arkeologien var materialfixerade. Med det menar man att dessa äldre
arkeologer bara intresserade sig för att ordna
fornsaksmaterialet kronologiskt och geografiskt, medan den moderna arkeologien däremot vill ge en levande bild av de forntida
människorna, deras liv, samhälle och idévärld.
Men ett sådant påstående är grovt orättvist.
Varken Montelius eller 1800-talets arkeologi
överhuvudtaget var materialfixerad - man
hade precis samma önskan som nutidens
arkeologer att ge en levande bild av forntiden.
När Montelius böljade sin bana som arkeolog insåg han att den ojämförligt viktigaste
uppgiften var att åstadkomma en säker och
detaljerad tidsbestämning av det arkeologiska
materialet, som då ännu tedde sig rätt kaotiskt. Trettio år senare fanns det en fast och
pålitlig kronologi, till stor eld tack vare Montelius' egen insats. Jag skall bara nämna ett
enda arbete, den berömda Orn tidsbestämning
inom bronsåldern, från 1885, som delade
bronsåldern i sex perioder. Ännu efter mer än
hundra år står den kronologin fast, och den
gäller för stora delar av Nord- och Mellaneuropa. Det var alldeles nödvändigt att bygga
sådana kronologier - annars hade arkeologien
ännu idag inte varit en vetenskap värd namnet.
Nutida arkeologers påslående alt Montelius
skulle ha varit intresserad av fornsaker men
inte av forntida människor är orimligt, och
visar bara att man inte känner till hans produktion. Montelius skrev både levande och
populärt. I början av 1870-talet, när han var i
25-30-årsåldern, skrev han till exempel uppsatser om Svensk konst under hednatiden (i 1 :a
bandet av Svenska Fornminnesföreningens
tidskrift), om Nordbons klädedrägi i forna dagar
och om Hvar låg Ansgarii Birka? samt boken
Om lifvet i Sverige under hednatiden. Femtio år
senare, omkring 1920, när han var över 75,
var han än mera mångsidig. Han skrev om
Fornvännen 89 (1994)
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Ynglingaätten och om Amerika och gamla världen. Hafva de stått i någon förbindelse med hvarandra före Columbus? En uppsats behandlade
det då aktuella ämnet Huru länge hava svenskar bott i Finland? andra Mariakulten och Målningskonsten i Grekland ett årtusende före Perikles' tid.
En annan anklagelse som en del nutida arkeologer riktar mot Montelius är, som j a g inledningsvis nämnde, att han var typolog. Vad
är då detta för något förskräckligt? Montelius
påpekade, att om två föremål är mycket lika
varandra så är det mera sannolikt att de tillverkats ungefär samtidigt än om de tvärtom är
mycket olika. Och naturligtvis hade han rätt i
det - om två bilar är lika varandra så är det
mera sannolikt att de tillhör samma årsmodell
än om de är mycket olika. Det samma gäller
för de flesta sorters föremål som vi omger oss
med - det är mycket sällsynt att en konstnär
eller hantverkare eller konstruktör skapar en
ny typ som inte har uppenbara likheter med
sina föregångare.
H u r Montelius' typologiska metod kan ha
råkal i vanrykte, samtidigt som alla arkeologer
faktiskt använder den, är en lång och besynnerlig historia, seim jag inte skall gå in på här,
därför att den huvudsakligen utspelar sig efter
Montelius' tid. I den mån hans metoder ifrågasattes redan under hans livstid avstod han
oftast ifrån att gå i svaromål, därför att han
vantrivdes med polemik. Han ville mycket
hellre arbeta mot konkreta mål, och han kände en förvissning om att hans arbete med det
arkeologiska materialet skulle ha värde för
framtiden. Det har det också fått. Anklagelserna mot Montelius och generationerna efter
honom för att vara materialflxerade har vanligtvis framförts av yngre arkeologer som mesl a d d s undvikit att själva samla in och publicera stora arkeologiska material. De har i stället
använt de gamla arkeologernas materialpublikationer lör sina egna idéer och tankar. Dessa
nya tankar är viktiga, men de hade varit bokstavligen otänkbara utan det material som
Montelius och hans efterföljare samlat och
ordnat.
Oscar Montelius bodde som nämnts hela
sitt liv pä S:t Paulsgatan, och från det han var
20 år gammal och till sin död, det vill säga i 58
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år, arbetade han i Statens Historiska Museum,
som då var inrymt i Nationalmuseum. Vid den
dagliga färden från hemmet till arbetet brukade han ta ångslupen från Gustav IILs staty
över Strömmen till Nationalmuseum. Bernhard Salin berättar att Montelius u n d e r sin
sista tid som riksantikvarie, när han var 70 år
gammal, en gång tog ritningarna till Vadstena
klosters restaurering med sig hem för att arbeta med dem på kvällen. Och när han nästa
morgon skulle stiga ombord på ångslupen bar
det sig inte bättre än att han steg fel och
hamnade i vattnet. Men han lyckades hålla
ritningarna ovan vattenytan och ropade: »Tag
ritningarna så att de ej bli våta.» Först därefter
drogs han själv upp. Detta ofrivilliga bad på
vårsidan bekom inte den raske åldringen något, säger Salin.
Birger Nerman berättar en annan historia i
sina opublicerade minnen, som Agneta
Lundström vänligt har lånat mig. Den historien tilldrar sig på Nationalmuseum sent en
sommardag år 1919. Birger Neiman tillsammans med Ture Arne, Hanna Rydh och Bror
Schnittger tyckte att det var dags att avsluta
dagens arbete. De låste omsorgsfullt alla
dörrar och lämnade museet. När sällskapet
rundat hörnet mot Skeppsholmen mötte de
en märkbart förargad Oscar Montelius. Han
hade dröjt sig kvar vid arbetet längre än någon annan, och när han slutade fann han att
han var inlåst. Men Montelius, som då var 76
år gammal, hade öppnat fönstret och på fönsterblecket tagit sig fram till en stege som råkade stå där, och klättrat ner. Och hans förargelse gick strax över i ett soligt skämt, säger
Birger Nerman.
Vi kan minnas Oscar Montelius för hans
helgjutna, rättframma, ljusa personlighet, och
vi kan minnas honom som upphovsman till ett
av de fä arkeologiska resultat som består ännu
efter mer än hundra är, nämligen bronsålderns kronologi. Men framför allt beir vi minnas honom för hans intensiva arbete med det
arkeologiska materialet, som är förutsättningen för all kunskap om forntiden.
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