
Svenska Fornminnesföreningen och arkeologins etablering
Baudou, Evert
Fornvännen 96, [89]-98 : ill.
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2001_089
Ingår i: samla.raa.se



Svenska Fornminnesföreningen och arkeologins 
etablering 
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Baudou, E. 2001. Svenska Fornminnesföreningen och arkeologins etablering 
(The Swedish Antiquarian Socle tv and lhe establishment of archaeology.) / -'or ii-
vännen (j(>. 

Using P. Bourdieu's sociologkal lerm »field» I emphasize the importance of the 
Swedisli Antiquarian Society for lhe cslablishmenl of archaeology. The Socielv 
was Founded in 18(19 and by 1875 had aboul 750 members spread throughout 
Sweden, very often in important social positions. As ils secretary 1874-1907 
Montelius built a nelwork of inlluenlial social relations. From the 1 870S this po
werful group made great demands upon the antiquarian authority concerning 
the preservation of ancient monuments, the provision of scientific information 
and lhe palriolic aspect. I see ilu- esiablishiiient of the Department of Archa
eology at Uppsala University aboul 1900 as resulting from both excellent scien
tific research and the efforts to bring archaeology into society. The social capi
tal, which benefited the whole of Swedish archaeology, was to a gi c n extent cre
ated by Montelius and lhe Antiquarian Society joinllv. In lhe political situation 
after the First World War Sigurd Curman as Custodian of Ancient Monuments 
found new ways to introduce archaeology in the esiablishiiient of modern 
Sweden, so ihat the Antiquarian Society declined in the archaeological field. 

Evert Baudou, Lingon rågen 11. S—c)oj 39 Umeå. 

Oscar Montelius föddes 1843, just i den tid då 
grunden lades till en vetenskaplig arkeologi 
med de klassiska verken av C.J. Thomsen, J.J.A. 
Worsaae och Sven Nilsson. Men det dröjde 
länge innan arkeologin blev en etablerad ve
tenskap erkänd som en självständig disciplin. 
När Hans Hildebrand 1866 lade fram sin 
arkeologiska doktorsavhandling skedde det i 
ämnet historia, och Montelius lade fram sin av-
handling 18(19, likaså i kistoria. Vid Montelius 
död 1921 var däremot arkeologi en etablerad 
vetenskap med en professur i »nordisk och 
jämförande fornkunskap» i Uppsala och en 
professur i Lund med beteckningen »förhisto
risk och meddtidsarkeologi». Det fanns yrkes-
utbildade arkeologer, stora internationella kon
gresser och nordiska arkeologmöten, fackar
keologiska skriftserier och kallpublikationer 

och populära skrifter. I tidningspressen före
kom ofta artiklar om de arkeologiska framste
gen. Ett centralmuseum med en stor samling 
fornfynd låg i Stockholm och andra museer 
med förhistoriska samlingar kade byggts upp 
ute i landet 

För alt förklara den stora förändringen un
der Montelius livstid räcker det inte med att 
hänvisa till arkeologins utveckling som veten
skaplig disciplin. Innebörden av »etablerad ar
keologi» är något mer: etableringen innebär 
att arkeologin också får en erkänd funktion i 
samhället och bygger upp en vetenskaplig insti
tutionell bas som vidmaktkålls ock vidareut
vecklas. Den vetenskapliga disciplinen ock 
samhällsintresset växelverkan Utan en sådan 
växelverkan hade vi inte fått våra nuvarande ar
keologiska institutioner vid fem universitet och 
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flera högskolor och inte keller Riksantikva
rieämbetet och arkeologer som gräver för ett 
par hundra miljoner varje är. Innebörden av ar
keologins samhällsfunktion är alhsa en viktig 
del i skildringen av arkeologins historia. 

Utvecklingen av arkeologins samhällsfunk
tion kan bindas till två namn, Oscar Montelius 
och Sigurd Curman. De verkade på helt olika 
säu men just sä som passade bäst i de två sam
hällen där de hade sin gärning. Här skall jag 
diskutera bur Montelius tillsammans med 
Svenska Fornminnesföreningen skapade etl so
cialt kapital som bidrog lill att stärka arkeolo
gins ställning i samhället. Jag bar tidigare skri
vit om Montelius tid som student pä i Stki-lalel 
i Uppsala och hur den perioden avslutades 
med doktorsavhandlingen 1869 (Baudou 199g), 
Redan 18(15 hade han sin funnit sin arbetssätt 
och tycks ha ansett att Uppsala inte kunde ge 
honom mer. Efter övertalning tog ban dock 
doktorsgraden med en avhandling som är ka
rakteristisk för hans arbetssätt och förebådar 
hans kommande publikationer. 

Med entusiasm gick Montelius 1111 in i tvä 
nya miljöer. Den ena var den internationella 
forskningsarenan, den andra var den sociala 
miljöns ledande kretsar ined mer inflytande i 
det svenska samhället än den ur social syn
punkt rätt begränsade miljön i Uppsala. Det 
blev Svenska Fornminnesföreningen som rot-
medlade kontakterna. Med sin sociala lägg
ning är det möjligt att Montelius redan från 
början insåg vilka möjligheter kontakten ined 
de nya samhällskretsarna kunde ge. I en upp
sats i Fornvännen till hundraårsminnet av Mon
telius födelse påpekar Birger Nerman jusi 
Svenska Fornminnesföreningens betydelse i 
samhället En uppräkning av de nyvalda leda
möterna åren 1871 ocb 1872 »skulle ge en 
lång rad av spetsarna inom landets administra
tion och kulturliv. Uppenbarligen hade före
ningen blivit en verklig makt all räkna med.» 
(Nerman 1944, s. 10). Montelius, som vid den 
tiden var amanuens vid Statens Historiska 
Museum, valdes iii i föreningen redan 1870 
trots att föreningen stod i uppenbar motsats lill 
museet, riksantikvarien och Vitterhetsakade
mien. Montelius utsågs till och med till före
ningens sekreterare 1874, en post som ban in

nehade ända till 1908 då han blev ordförande. 
Ar 1907 blev kan riksantikvarie efter Hilde
brand. 

Som hjälpmedel använder jag synsätt och 
begrepp hämtade lian sociologen Pierre Bour
dieu. Hans sociologi innefattar bl.a. en meto
dologi med många specifika begrepp, en sam
ling verktyg som används för studier av hans 
centrala begrepp »fält». Ett fält, t ex . del konst
närliga eller det litteraturvetenskapliga fältet, 
är ett system av relationer mellan positioner be-
salla av människor ocb institutioner som stri
der om något för dem gemensamt I konstens 
lält (inns »konstnärer, kritiker, gallerister, konst
historiker med liera. Där (inns institutioner 
som konstmuseer och gallerier, konsttidskrif
ter och dagspressens kultursidor, konstskolor 
och konstvetenskapliga institutioner, akademier 
och itipendienämnder.» (Broady 1998,5. 11). 

På samma sätt vill jag se en vetenskap som 
arkeologin (Baudou 2000). En vetenskapligt 
och socialt etablerad vetenskap är ett auto
nomt fält, dvs det är självständigt i förhållande 
lill krafter utanför fältet Människor och insti
tutioner inom fältet är mer beroende av var
andra än av omvärlden men underordnade ett 
internationellt fält Autonomin är aldrig total, 
Varje fält kar enligt Bourdieu sin an av »kapi
tal* av symboliska eller materiella tillgångar. 
I fältet linns alltid en polaritet beroende på 
positionernas växlande styrka. Liksom inom 
konsiens fäll kan man ange krafter inom den 
etablerade arkeologins fält; del är professorer, 
museimän, museer, vetenskapliga tidskrifter 
ock andra publikationer, men också massme
dia, förlag, fonder och politiska styrorgan. I 
fältbegreppet ligger bäde vetenskapligt, socialt 
ock ekonomiskt kapital ock alla representerar 
maktpositioner. Man kan komina fram lill ve
tenskapernas komplexa roll på liera sätt, att an
vända fältbegreppet är en möjlighet 

Den 29 november 18(19 boll Svenska Forn
minnesföreningen ett konstiluterande möte 
med ;^i deltagare pä Stockholms Börs. Som 
Birger Nerman säger bar •sällan en sådan kul-
iiuelit sammanträtt i vär huvudstad som dä: 
nästan alla hade kända namn« (Nerman 1970, 
s. 17). En rad av de främsta ur landets konst
närliga och kulturhistoriska kretsar deltog. 
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Nerman har till föreningens loo-ärsjubilemn 
skildrat de första åren i en utmärkt publikation 
där ban nämner renässansen lör det fornnor
diska i konsten pä 18130- och 1860-talensomen 
bakgrund (Nerman 1970, s. 9) . Till bakgrun
den bör också motsättningen mellan de nya lo
kala fornminnesföreningarna ock Vitterhets
akademien. Det linns påfallande mänga namn 
från den konstnärliga miljön i protokollen från 
de förslå åren, men även en rad bemärkta kul
turhistoriker är med frän början. Efter några ar 
blir historikerna talrikare. Många kulturhisto
riskt intresserade bland den statliga och lokala 
förvaltningens ledande män kommer också med 
under de första åren ocb de utgör snart en ma
joritet I en förteckning för 1873 räknas upp 
(178 ledamöter spridda över hela landet (SFT 
4). Första paragrafen i stadgarna lick 1870 ly
delsen: 

Föreningens ändamål ä ran efterforska, un
dersöka ocb bekantgöra svenska minnesmär
ken ocb muntliga öfveiiemningar från äldre li
der, hvilka äro al intresse i etnologiskt, kullin-
kisloriskt eller konsthistoriskt hänseende. (Ner
man 1970, s. 26). 

Paragrafen gick betydligt längre än man 
tänkte sig pä Skandinaviska Konstnärsmötet ett 
halvår tidigare. Syftet är detsamma som i in
struktionen för antikvitetsintendenten som Vit
terhetsakademien Utfärdade 18(11 (Hildebrand 
186 |, s. ga 11'.). I den antikvariska aspekten låg 
akademiens centrala samhällsuppgift en tanke 
som funnits i den statliga förvaltningen sedan 
ilioo-lalet Dä instruktionen trycktes kade re
dan åtta fornminnesföreningar bildats i olika 
delar av landet Fyra av dem fick 1864 anslag 
från Vitterhetsakademien att användas till att 
sockenvis upprätta förteckningar över traktens 
fornlämningar (Hildebrand 18(14, s. 199 ff.). 
Svenska Fornminnesföreningen ville ha en myc
kel intensivare verksamhet, men Vitterhets
akademiens krafter och medel var inte tillräckli
ga (Nerman 1970, s. 18 ff,). Del fanns redan 
från böljan en opposition mot den ansvariga 
myndigheten, också på grund av kravet på hem-
budsplikt för föremål av guld, silver och brons i 
den nva lagstiftningen Ingen från Vitterhets
akademien eller Statens Historiska Museum ha
de inbjudits atl delta i överläggningarna. 

Föreningen skulle hålla två årliga möten, 
ell årsmöte av formellare art i Stockholm i feb
ruari och ett sommarmöte av vetenskaplig ka
raktär ute i landet på någon 111 arkeologisk eller 
konsthistorisk synpunkt intressant plats. Som
marmötet vände sig inte bara till föreningens 
medlemmar utan ocksä allmänt lill »fornforsk
ningens vänner» (§ 9). Därmed ställde man i 
praktiken ell krav från bela den intresserade 
allmänheten om information om fornforsk
ningens framsteg. Sommarmötenas diskussio
ner vittnar också om det vetenskapliga infor
mationskravets kraft Utan Montelius medver
kan hade den ansvariga myndigheten aldrig 
klarat kravet. 

I förhållandet mellan arkeologi och samhäl
le är detta en vändpunkt Anda sedan Magnus 
Gabriel de la Gardies och Johan Hadorphs da
gar kade överheten ställt krav pä befolkningen 
att skydda antikvitelerna och intressera sig lör 
forntiden. 1 början av 1800-talet hävdade den 
begränsade, kiillurinlresserade kretsen i Gö
tiska förbundet samma ståndpunkt Frän 1870-
lalci ställde istället en inflytelserik grupp med
borgare långt gående krav pä den antikvariska 
myndigheten. Bland de omkring 700 ledamö
terna fanns som nämnt en mängd företrädare 
för de tongivande grupperna över hela riket. 
Där saknades ännu mänga, t.ex. bönder och 
folkskollärare, men des.sa grupper var före
trädda i landskapsföreningarna 

Sommarmötena, som sträckte sig över liera 
dagar med föreläsningar, diskussioner, exkur
sioner och fester, blev stora evenemang som 
tilldrog sig intresse från bela landsänden ocb 
fick stor publicitet i pressen. Landshövdingen, 
stadens honoialioies och traklens privatlörs-
kande godsägare ställde upp ock spred glans 
över händelsen. Det första sommarmötet kolls 
i Växjö den 1—3 juni 1870 ock blev en begi
venhet med oinki ing hundra deltagare (SFT 1, 
s. 1 ff). Den framstående kulturhistorikern Hyi-
lén-Cavallins, som valts lill mötets ordförande, 
höll ett inspirerat tal om den svenska kulturen 
och den nationella själv känslan. Talet är karak
teristiskt lör den anda som gjorde Svenska 
Fornminnesföreningen till en kraft att räkna 
med. Efter olycksdagen vid Pollava sjönk Sveri
ge ner i en känsla av sorglig nationell lörsiäm-
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ning, sade talaren. Främmande kultur tog över
kant! ock ingen annan bildningsform än den 
klassiska erkändes. Men nu trädde ett nytt släk
te fram ock stöten var given till en ny, maklig 
nationell rörelse inom vetenskap ock konst 

Att nämna Poltava var ett retoriskt grepp, 
det som i realiteten styrde tankarna låg mycket 
närmare i tid ock rum. Efter alla de nordiska 
krigen böljade en idé om nordisk gemenskap 
växa fram under 1700-talet, och den stärktes 
under 1800-talet dä nationalianken blev stark i 
bela Europa. Hyltén-Cavallius nämner själv 
»nationalitetsgrundsatsen» som »en bland vår 
samtids mest fruktbärande idéer<< (SFT 1, s. 4) . 
Till detta kom skandinavismen i mitten av 
1800-talet i samband med krigen mellan Dan
mark och Tyskland. Är 1870 hade skandinavis
mens politiska form spelat nt sin roll; däremot 
levde en »nordism», en föreställning om ett 
återupprättande av den nordiska kulturens eg
na värden. Detta ingick i föreningens foster
ländska uppgift, »att rycka med sig vårt svenska 
folk ock lära det akta sig sjelf i sina egna min
nen!" (SFT 1, s. 4). Därmed kade lill a rkeolo 
gins antikvariska ock vetenskapligt informativa 
funktioner lagts en tredje, den fosterländska 
uppgiften. 

I mötets program formulerades nio diskus-
sionsfrågor varav de tre första var kontroversi
ella. Hur skulle intresset för fornforskning tas 
lill vara i fornminnesföreningarna ock hur 
skulle föreningarna organiseras? En opinion 
ville göra Svenska Fornminnesföreningen till 
en övergripande organisation för de lokala 
fornminnesföreningarna i landet Efter mötet 
i Örebro 1871 rann denna diskussion ut i san
den. Rätten till fynd var däremot en hjärtefrå
ga för lokala museer och privatsamlare i hela 
landet, man ville behålla så mycket som möj
ligt, även bronsföremålen. Föreningen nådde 
en framgång genom att riksdagen 1873 beslu
tade alt endast föremål av guld, silver ock kop
par skulle vara kcmbiidsplikliga. Som ecklesia
stikminister i regeringen satt då Cunnar Wen
nerberg, Fornminnesföreningens första ordfö
rande, vilket troligen inte vat ulan betydelse. 
Den tredje frågan gällde skyddet av fornläm
ningar som myndigheten enligt de flestas åsikt 
inte alls klarade av. Men bara lagar och straff 

räckte inte, vandalismen skulle också bekäm
pas genom upplysning och undervisning på 
alla nivåer. Detta skulle kunna uppnås om läro
stolar i nordisk fornkunskap upprättades vid 
universiteten, genom undervisning i skolorna 
ock spridning av »folkligt affältade skrifter». 
De övriga diskussionsfrågorna gällde veten
skapliga problem, 0111 folkspråken och om forn
tida och medeltida stilstudier. Montelius del
tog livligt i de llesia diskussionerna. 

Till sommarmötel i Örebro 1871 förelåg det 
första häftet av Svenska Fornminnesföreningens 
Tidskrift med ett 2(1 sidor långt referat från fö
regående möte och liera av föredragen i sin 
helhet Från och med häfte (i, 1874, var Mon-
lelius tidskriftens redaktör ända till dess ned
läggning 190(1. Tidskriften fick inånga I01 lat 
tare och innehållet blev bäde mångsidigt ock 
av kög kvalitet De livliga diskussionerna om de 
kontroversiella frågorna fortsatte, hela tiden 
med en mer eller mindre uttalad kritik mot 
myndigheten. Montelius ingrep ofta modere
rande eller med bet ikliganden. I de vetenskap
liga diskussionerna 0111 stenålderns ocb brons
ålderns problem blev han naturligtvis den le
dande. Det tredje mötet, i Visby 1 873, ägnades 
främst medeltida antikvariska och vetenskapli
ga problem. Montelius var inte närvarande. 

Vad hade Vitterhetsakademien att sätta mot 
denna entusiasm od i verksamhetaiver och kri
tik? Inte mycket Av Vitterhetsakademiens 34 
arbetande svenska ledamöter sammanträdde 
under 1860-ock 70-talen en tredjedel eller be
tydligt länt- varannan tisdag med riksantikvari
en Bror Emil Hildebrand som sekreterare. I 
protokollen dominerar ärenden som gäller 
hembjudna (vnd och skadegörelse på fornläm
ningar. Ansökningarom reseanslag ock förslag 
lill inköp av nyutkommen litteratur lill akade
mien förekommer niu ofta Trots sin fåtal an
ses inträdestalen, bara ett eller tvä om året, som 
det viktigaste vetenskapliga resultatet av akade
miens arbete (Bachman 19(19, s. 105 ff.). In
trädestalen är ofta publicerade i akademiens 
Handlingar. När Sven Nilsson var akademiens 
president första halvätet 1860 höll ban två fö
redrag, ett om bronsåldern ocb cimbrerna och 
ett om en i Skåne funnen bronsvagn. Första 
gången hade han tolv åhörare, andra gängen 
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sju. Den ende sakkunnige utom Nilsson själv 
var Hildebrand. I vanliga fäll hölls inga före
drag alls. Akademien gjorde insatser för den ve
tenskapliga publiceringen, stödde forsknings
resor och försökte hålla uppe skyddet av forn
lämningar, men någon mötesplats för veten
skapligt tankeutbyte var inte akademien. Det 
fanns också praktiska svårigheter. Före järnvä
gens tillkomst 1867 tog resan från Uppsala 
med diligens eller bål en hel dag, och når 
Stockholm saknade universitet blev kretsen på 
tisdagarna liten. 

På en punkt kunde Vitterhetsakademien 
svara mot de nya kraven, utställningen i Statens 
Historiska Museums nya lokaler på National
museum blev en framgång. Åren 1872—1877 
hade museet i medeltal så mycket som 24.771 
besökare. Siffran finns i Månadsbladet (1878, j . 
780), en populärare tidskrift som Vitterhets
akademien gav ut för att möta det stoia lörn-
tidsintresset Planer på en tidskrift fanns tidigt 
ock när Svenska Fornminnesföreningens 'Tidskrift 
började komma ut 1871 blev utgivningen en 
nödvändighet för att hävda akademien. I ja
nuari 1872 kom första numret av Kungl. Vitter
hets Historie och Antiqvilelsakademiens Månads 
blad. som under de första åren mest innehöll 
uppsatser av Hans Hildebrand. Till akademiens 
vetenskapliga framgångar hör också den stora, 
internationella antropologisk-arkcologiska kon
gressen i Stockholm 1874 med Hans Hilde
brand som generalsekreterare. 

Om man känner Montelius någol litet, så 
kan man förstå att Svenska Fornminnesföre
ningens verksamhet var attraktiv för honom. 
Intensiteten, de många entusiasterna, de liv
liga diskussionerna ocb sällskapslivet passade 
lians temperament Hans välawägda och kun
niga inlägg ock förmåga till social samvaro 
gjorde honom till en uppskattad ledamot. Den 
ur vetenskaplig synpunkt lika betydande Hans 
Hildebrand hade inte samma utstrålning och 
talang alt klara det sociala livet. De två unga 
forskarnas förhållande till den gamle Sven Nils
son, den internationellt mest kände av de 
svenska fornforskarna, är karakteristiskt. Både 
Hildebrand och Montelius avvisade Nilssons 
äventyrliga teori om de feniciska invandrarna 
till Norden under bronsåldern. Hildebrand 

kom i skarp motsatsställning till Nilsson, vilket 
Montelius inte alls gjorde. Trots skillnaden i 
åsikter föreslog Sven Nilsson redan 1871 i ett 
uppskattande brev till Vitterhetsakademien 
Montelius som ledamot (Backman 1969,5.77). 
Men akademien valde 1874 in Hans Hilde
brand och först 1877 Montelius (Bachman 
1969,5.74). 

Montelius blev Fornminnesföreningens sek
reterare i maj 1874. Arbetsbörden hade bliv-il 
för stor för tidigare sekreterare och vartefter ti
den gick hade också de vetenskapliga kraven 
på sekreteraren blivit större. Montelius hade 
redan efler en kort tid i föreningen vunnit etl 
grundmurat förtroende ock kan motsvarade 
förväntningarna. Därmed uppkörde den utåt 
synliga motsättningen mot Vitterhetsakade
mien och Statens Historiska Museum, och 
1 875 valdes riksantikvarien Bror Emil Hilde
brand lill hedersledamot i föreningen. Mon
telius inflytande märks också i 1875 års för
teckning över ledamöter med den imponeran
de raden av 44 utländska ledamöter som uigör 
en stor del av Europas då främsta arkeologer 
(SFT 7). Totalt kade föreningen vid den tiden 
731 ledamöter. 

De närmaste tjugo åren visade Fornmin
nesföreningens betydelse. I Vitterhetsakade
mien och Statens Historiska Museum låg Hans 
Hildebrand hela tiden steget löre Montelius. 
Då Bror Emil I lildebrand avgick som riksantik
varie 1879 efterträddes han av Hans Hilde
brand som sedan behöll posten till sin pensio
nering 1907. Därmed ledde han också museet 
under denna långa tid. Montelius kunde inte 
bli annat än förste amanuens, men med detla 
slog han sig inte till ro. Bernbard Salin bar i sin 
minnesteckning över Montelius skrivit, att det 
som Svenska Fornminnesföreningen uträttat 
för den stora allmänhetens intresse för våra 
fornminnen under de 33 år Montelius var före
ningens sekreterare till största delen torde 
kunna skrivas på kans konto (Salin 1922, s. 
21). Det är sant, men därmed är inget sagt om 
verksamhetens betydelse för arkeologins och 
Montelius ställning. För Montelius blev före
ningen både en öppen arkeologisk diskussions
miljö och ett kontaktnät till de inflytelserika 
kretsarna i samhället till nytta för arkeologin. 
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Mellan 1875 och 1920 höll föreningen 14som
marmöten på platser från Mälardalen till 
Skåne med växlande tidsintervall. Under vin-
lerkalvåret brukade hållas flera möten med fö
redrag; under vinter och sommar 1875—1921 
höll Montelius omkring 75 föredrag eller de
monstrationer (Nerman 1944,5. 13). Som Ner
man säger i sin återblick blev Svenska Forn
minnesföreningens Eldskrift ett av den nordiska 
kulturforskningens ledande organ. Montelius 
publicerade själv inte mindre än 27 uppsatser 
eller avhandlingar i tidskriften (Nerman 1944: 
13). Från första sommarmötet 1870 till om
kring 1900, då den arkeologiska institutionen 
vid Ippsala Universitet hade börjat sin verk
samhet, var Fornminnesföreningen den främsta 
och egentligen den enda arkeologiska diskus
sionsmiljön i landet Montelius od i föreningen 
blev en informell institution med både veten
skapligt ock socialt kapital, en makt att räkna 
med som man i vår sentida och förändrade 
sainhällsmiljö har svårt att föreställa sig. Det 
autonoma arkeologiska fältet, i Bourdieus me
ning, började etableras. 

Montelius blev aldrig chef för en universi-
letsinsliliition ulan förblev största delen av sitt 
liv underställd en riksantikvarie som han åt
skilliga gånger kom i konflikt med utan att han 
lät det märkas u tå t Han fick dock professors 
namn redan 1888. Utom sina populära ock väl
besökta föreläsningar i Statens Historiska 
Museum höll han under åren 1889-1893 fö
reläsningar i »jämförande fornforskning" vid 
Stockholms Högskola för ett fåtal åhörare. 
Bland åhörarna, eller snarare eleverna, fanns 
Oscar Almgren och Bernhard Salin. Av en 
brevväxling mellan Montelius ock Salin i febru
ari 1 892 framgår att Montelius gärna ville la cn 
professur vid I lögskolan, och att det vid den ti
den också fanns en sådan möjlighet. Men med 
I lögskolans inriktning mot naturvetenskap an
vändes den just då nya Söderbergska donatio
nen till upprustning av d e n naturvetenskapliga 
avdelningen (Thullberg 1978, s. 31), och där
med blev Uppsala några år senare den akade
miska basen föi arkeologin i Sverige. 

Montelius arbetade dock pä liera fronter. År 
1878 började Letterstedtska föreningen utge 
Nordisk Tidskrift för velenska/i. konst inb industri 

där artiklarna på kulturens område kom att fä 
stort utrymme. Föreningen ock tidskriften ver
kade i alla de skandinaviska länderna men ka
de sin kuvudstyrelse ock huvudredaktör i Sve
rige. Redan i december 1879 blev Montelius 
utsedd lill huvudredaktör, en befallning som 
han behöll ända lill sin död 192 1 (Olrik 1922, 
s. 74 ff; Lindberger 1977, s. 8 ff.). Delta var en 
enorm arbetsinsats. Når man söker korrespon
dens frän Montelius i de stora arkiven i de skan
dinaviska länderna träffar man på en mängd 
brev från Montelius lill kända personer i det 
kulturella livet i alla länderna. Om det inte gäl
ler korrespondens med arkeologer, så rör 
breven manuskript till Nordisk Tidskrift Svaren 
kan man finna i Montelius arkiv i Antivat isk-to-
pograliska arkivet i Stockholm. Montelius läste 
snabbi men med omsorg, och han ger klara 
och koncisa svar. Det var en välskött tidskrift 
som gjorde Montelius känd ock uppskattad 
i än vidare kretsar. Ibland orsakade tidskrif
ten bekymmer. Montelius hävdade att huvud
redaktören måste ha ledningen, ock om me-
ningskiljaktigheter uppstod sa hade ban avgö
randet (Lindberger 1977, s. 9). Montelius ha
de en liberal inställning i politiska och kuliu-
rella frågor, vilket ledde till kontroverser med 
historikern ocb tidigare finansministern Hans 
Forsell som värden svenska föreningens sekre
terare och företrädde en kulturkonservativ opi
nion (Lindberger 1977, s. 9 ff.). Efter Forssells 
död 1901 fortsatte de starkt konservativa med
lemmarna av Letterstedtska fonden Custaf 
Retzius ock C.D. av Wirsén den politiska kriti
ken, men Montelius behöll ledningen och tid
skriftens liberala inriktning. 

Bland Montelius pappet i Antikvarisk-topo
grafiska arkivet finns en mängd inbjudnings
kort, bordsplaceringar, festprogram, personli
ga tack ocb hälsningar. Del mesta bar ingen 
omedelbar arkeologisk betydelse. Efter att för
strött ha bläddrat igenom nägra tjocka buntar 
fann jag att bland namnen fanns mänga av ti
dens främsta män ocb att de tillsammans bil
dade elt kontaktnät i del svenska samhället Då 
gick jag tillbaka ock följde namnen årtionde el
ler årtionde. Montelius vana att spara namn 
markeras redan i kans små dagböcker och fick-
almanackor från studietiden i Uppsala (Bau-
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don 1999:81). Hans personkännedom måste ha 
varit enorm. Man kan anlägga en källkritisk syn
punkt och säga att namnen är vad Montelius 
själv valt 111 atl spara eller vad som efter lians 
död valts ut att lämnas till arkivet, ock alt bil
den av hans sociala ställning därigenom blir 
överdrivet stark. Men materialet kan vägas mot 
en annan källa, de flera tusen tidningsurklip
pen från större delen av lians liv. Även i det fal
let kan man invända att samlingen i Antik
varisk-topografiska arkivet är ett urval. Men in
vändningen förlorar i kraft genom att urklip
pen kan kontrolleras i oberoende tidningsar
kiv, även om det är ett stort arbete. Det linns 
minst en lucka i urklippen som inle är utan in
tresse, det gäller en social skandal i början av 
seklet ined Montelius som en av huvudperso
nerna. Händelsen utnyttjades av Montelius 
motståndare och kan ha skadat honom. 

En stor del av tidningsurklippen är långa 
referat eller korta meddelanden från Monte
lius populära föreläsningar i fornminnes- och 
hembygdsföreningar i landet Mänga återger 
föredrag eller diskussioner i Svenska Fornmin
nesföreningen eller Svenska Miiseimannalör-
eningen. En mindre del nämner Montelius 
framträdanden pä internationella arkeologiska 
kongresser eller möten. Andra är referat från 
offentliga möten av allmän a n där Montelius 
framträder som fest-eller kuvudtalare med na
tionella eller kulturhistoriska tal som knyter an 
till den aktuella situationen. Sådana tal kan va
ra politiska med liberal betoning. Åtskilliga ar
tiklar berättar om Montelius som officiell re
presentant för nationella organisationer odi 
bar ingenting med arkeologi an göra. 

De tvä (örsta grupperna är självklara men 
hat ända intresse då ofta hela föredraget åter
ges. Antalet åhörare ligger på nivåer som vi nu
mera aldrig kommer i närheten av. I Gävle ar
betareinstitut den 13 januari 1894 Hängdes 
680 åhörare i salen för att böra »professor 
Montelii förträffliga föreläsning 0111 Sverige på 
Moses' och Davids dagar . Tvä dagar senare fö
reläste han om vikingatiden, och dä blev det så 
fullt atl många måsle vända av bris! pä plats. Ett 
engagerat politiskt-kiiluiellt lal koll Montelius 
vid ungdomsmötel i Boras pä midsommaraf
ton 1906 med över 20.000 deltagare. Några ex

empel pä den officielle Montelius verksamhet 
är hälsningstalet vid festen för Henrik Ibsen i 
april 1898; i augusti 1908 ingick Montelius i 
organisationskommittén ocb medverkade som 
talare vid de skotska kommunalmännens besök 
i Stockholm och vid det svenska återbesökci i 
Glasgow i september; han ledde de av Pub-
lit istklubben inbjudna tyska pressmännens re
sa i Sverige i juni 1910; i augusti samma år var 
han representant för Sverige och talare vid 
världsfredskongressen i Stockholm. De repre
sentativa uppdragen blir naturligtvis vanligare 
efter hans utnämning till riksantikvarie 1907. 
Tidningsurklippen svarar väl mot den bild man 
får av det sparade materialet av namn ock re
presentation i arkivet En skillnad är att urklip
pen ger mycket mer av den politiske Montelius 
och hans liberal-radikala åsikter. 

Jag bar bedömt Montelius intensiva utåtrik
tade verksamhet som hans sålt atl öka sitt och 
arkeologins sociala kapital. Hans stora veten
skapliga kapital ock det sociala kapitalet stärk
te tillsammans arkeologins ställning i samhäl
le t Även 0111 del är omöjligt att mäta verkning
arna i siffror, anser jag att man inte kan bortse 
från betydelsen av att samhället accepterade 
och uppskattade den nya vetenskapen säsom 
framgår av de många tidningsartiklarna Men 
istället (öt atl se Montelius utåtriktade verk
samhet som etl värdefullt kapital pä ell institu
tionellt plan kan man gå in på individplanet 
Del gjorde Hans Hildebrand i elt längre brev 
till rektor M.G. Blix vid Lunds universitet 1904, 
där han framför kritik mol Montelius både som 
forskare och person (B. Hildebrand 1943, s. 
1 2-, och 1 3 1 II'.). Efter delvis berättigade kritis
ka synpunkter pä forskaren Montelius fortsät
ter Hans Hildebrand: »Han eger icke den ge
nialitet som fordras för att förtjena det stora 
rykte han förstått skaffa sig genom trägna an
strängningar, genom vänner och vänners vän
ner." (B. Hildebrand 1943, s. 133). Delta ät 
den negativa synen pä vad jag kallat Montelius 
namnsamlingar. Hildebrands brev visar att 
man redan i samtiden insåg betydelsen av 
Montelius sociala förbindelser. 

År 1897 disputerade Oscar Almgren i Upp
sala och blev docent. Den akademiska under
visningen i arkeologi började, en arkeologisk 
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institution uppstod ock en grupp entusiastiska 
studenter samlades. Antalet ledamöter i Forn
minnesföreningen kade sjunkit till 385 enligt 
förteckningen 1896 (SFT 27). Det uppstod in
gen motsättning mellan institutionen ock för
eningen, tvärtom blev förhållandet gott. Med 
Almgren som drivande kraft bildades hösten 
1 902 den kulturhistoriska föreningen Urd som 
en sammanslutning av universitetslärare och 
studenter, främst inom arkeologi ocb folklore. 
Man ville väcka intresse såväl inom som utom 
universitetet för kulturhistoria och särskilt för 
att tillvarata det rika kulturhistoriska materialet 
i landet. Det är återigen den antikvariska funk
tionen som hävdas. Almgren, som företrädde 
Urd, skriver i ett brev till Fornminnesförening
en att det skulle »naturligvis vara synnerligen 
fördelaktigt för den gemensamma saken om 
Upsalaföreningen finge på detta område träda 
i samverkan med Svenska Fornminnesförening
en såsom ett slags filial af densamma". Men 
Fornminnesföreningens styrelse ansåg sig av si
na stadgar förhindrad att gå med på förslaget. 
Urds medlemmar kallades dock till ledamöter 
av Fornminnesföreningen. Almgren fortsatte 
att verka för samarbete. I sin fickalmanacka för 
1906 skriver han den 2 januari: »Min förslag att 
sammanslå Månadsblad o Fornminnesförening
ens tidskrift tycks vinna allmän tillslutning.» 
Montelius agerade och resultatet blev att den 
av Vitterhetsakademien kvartalsvis utgivna Forn
vännen 1906 efterträdde både Månadsbladet och 
Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift (Säve-Sö
derbergh 1980, s. 1). 

Med tillkomsten av en akademisk institu
tion för arkeologi vid Uppsala universitet blev 
arkeologin en autonom vetenskap. Bakom 
framgången låg inte bara vetenskapliga insat
ser utan också arbetet på att föra ut vetenska
pen i samhället, det som varit Svenska Forn
minnesföreningens krav sedan 1870. Arkeo
logins sociala kapital skapades pä flera sätt men 
i kög grad genom Montelius ock Fornminnes
föreningens insatser. Detta insåg den unga ge
nerationen i Uppsala då Urd sökte stöd kos 
Fornminnesföreningen för sina syften. Vitter
hetsakademien verkade genom Statens His
toriska Museums uppskattade utställning och 
med Montelius populära föreläsningar för all

mänheten som började 1888 och pågick ter
min efter termin ända till hans död. Missämjan 
ock rivaliteten mellan Montelius ock Hilde
brand försvagade dock arkeologins sociala ka
pital, i hur hög grad är svårt att avgöra. A andra 
sidan kan man säga att konkurrensen mellan 
Fornminnesföreningens lidskrift och Vitterhets
akademiens både gynnade forskningen ocb 
spred intresset i vida kretsar. Med Oscar Alm
gren och Knut Stjerna fick arkeologin två fors
kare och lärare i en yngre generation som för
nyade forskningen. Bland deras elever fanns 
flertalet av dem som under de kommande de
cennierna skulle leda den arkeologiska forsk
ningen i landet Det är den första professionel
la arkeologgenerationen i Sverige. 

Svenska Fornminnesföreningens betydelse 
under arkeologins långa etableringsfäs 1870— 
1900 är uppenbar. När föreningen med sina 
möten och tidskriften öppnade diskussionen 
fanns inte mer än fem personer i landet som 
kunde kallas arkeologer, de två gamla auktori-
teterna Sven Nilsson och Bror Emil Hildebrand 
och de tre unga, Hans Hildebrand, Oscar Mon
telius och Hjalmar Stolpe. De hundratals in
tresserade och inflytelserika ledamöterna bil
dade en miljö som passade Montelius kynne. 
Fornminnesföreningen och Montelius var en 
lyckad kombination som stärkte arkeologins 
ställning i samhället och bidrog till ge
nombrottet i början av 1900-talet När Oscar 
Almgren genomförde sina sommarexkursio
ner och undersökningar över en stor del av lan
det i början av seklet var Fornminnesföre
ningen fortfarande ett stöd atl räkna med. Men 
nu växte den autonoma, professionella arke
ologiska miljön i Uppsala, ock när Montelius 
avgått som riksantikvarie 1913 ock Almgren 
blivit professor i Uppsala året därpå förlorade 
Fornminnesföreningen sin betydelse på ck-i ar
keologiska fältet. 1 den förändrade politiska 
vät Iden d i e r första världskriget fann riksantik
varien Sigurd Curman nya vägar att tillvarata 
de antikvariska intressena ock kävda arkeolo
gins sociala kapital ock samliällsbeiyddse. 
Sigurd Curman blev den nya kraften i det ar
keologiska fältet 

Anm. Uppsatsen aren utvidgning av ett föredrag 
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som jag höll vid Svenska Fornminnesföreningens 
symposium den 18 november 1999. - J a g tackar pro
fessor Herman Schiick och professor Örjan Lind
berger för hänvisningen till O. Lindbergen uppsats 
i Nordisk Tidskrift 1977. 
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Summary 

Several of t he first f u n d a m e n t a l a rchaeo log ica l 

s tudies were p u b l i s h e d in t k e years a r o u n d 

1 8 4 0 , b u t this does n o t imply tha t a r chaeo logy 

was a c c e p t e d as a n es tabl i shed, a u t o n o m o u s di

sc ip l ine . »Establ ished a rchaeo logy« significs 

n o t only t he g rea t scientific p rogress b u t also 

tbc r ecogn ized func t ion of a r chaeo logy in so

ciety. T h e use of P ie r re B o u r d i e u ' s sociological 

t e r m »field« calls to m i n d all t he c o n c u r r i n g 

fo r t e s which give sc ience its p lace in a society 

( B a u d o u 2 0 0 0 ) . T h e a rchaeo log ica l field in

c ludes professors , m u s e u m s , scientific j o u r 

nals, pub l i she r s , mäss med ia , f ounda t ions , po

litical au tho r i t i e s e t c , all with the i r var ious 

s t r eng ths . T h e c o n c e p t »field» c o n s e q u e n t l y 

inc ludes b o l h scientific, social, a n d e c o n o m i c 

capi ta l . 

As t h e secre ta ry of t h e Swedish A n t i q u a r i a n 

Society 1 8 7 4 - 1 9 0 7 Monte l ius possessed power 

which b a l a n c e d his s u b o r d i n a t e ro le as ama-

iniensis at t he M u s e u m of Na t iona l Ant iqui t ies , 

w h e n H a n s H i l d e b r a n d was t h e Nat iona l 

An t iqua ry a n d the d i r e d o r of t he m u s e u m in 

1880—1907. T h e Society was f o u n d e d in 18(19 

a n d by 1875 h a d a b o u t 7 5 0 m e m b e r s sp read 

i b r o u g h o u t Sweden , very often in pos i t ions of 
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authority. From the 1870S tbis iiifkiential soci
al group made great demands upon ike anti
quarian authorities concerning tke preserva
tion of ancient monuments, tke provision of 
scientific information and tke patriotic aspect. 
Tke meetings of tke Society were a new forum 
for scientific discussions, wkere Montelius d o 
minated and built a network of important soci
al relations. Tke Journal of tke Socielv, Svenska 
Fornminnesföreningens Tidskrift, with Montelius 
as editor in 1874—1906 became the leading ar
chaeological journal in Sweden. Montelius also 
developed another network as chief editor of 
tke Scandinavian cultural journal Nordisk Tid
skrift in 1880—1921. Through this journal ke 
was in touck with leading personalities in the 
Scandinavian world of culture. Montelius' many 
contacts and his great knowledge of people can 
also to be studied in bis archives in Antikvarisk 
topografiska arkivet in Slockholm. Moreover se
veral ikousands ol press cultings constitute ad
ditional evidence of his eventually very strong 
social position. 

When the Department of Archaeologv .11 
Uppsala University was established aboul 1900 
archaeology was definitely an autoiiomous sci
ence. Ils success was due not only to excellent 
scientific results bul also to tke efforts to bring 
the archaeology into society. Its social capital, 
which benefited lhe whole of Swedish archae
ology, was to a great extent created jointly by 
Montelius and the Antiquarian Society. When 
Montelius retired as Custodian of Ancient 
Monuments in 1913 and Almgren became a 
professor in 1914, the Aniiquarian Society did 
not promote the social capital of archaeologv 
as previously. In tbc changing world åder the 
First World War, Sigurd Curman as National 
Antiquary bad the ability to find a new way 
through the political terrain to maintain the 
social capital of archaeology and to introduce 
archaeology in the domarn of the well organi
zed, official, modern Sweden. 
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