
Oscar Montelius och Svenska Fornminnesföreningen - några
anteckningar : föredrag vid Svenska Fornminnesföreningens minnesfest
över Oscar Montelius den 5 nov. 1943
Nerman, Birger
Fornvännen 5-15
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1944_005
Ingår i: samla.raa.se



OSCAR MONTELIUS OCH SVENSKA FORNMIN
NESFÖRENINGEN NÅGRA ANTECKNINGAR 

Föredrag vid Svenska Fornminnesföreningens minnesfest över 
Oscar Montelius den 5 nov. 1943 

AV 

B I R G E R N E R M A N 

D
en 11 november 186!) sammanträdde i Stockholm 9 perso
ner, vilka »konstituerade sig provisoriskt» som centralsty
relse för en förening, som skulle benämnas Svenska Forn
minnesföreningen. Tanken på en sådan förening hade tagit 

fastare form vid det en tid dessförinnan hållna Skandinaviska konst-
närsinötet i Göteborg, där en önskan allmänt uttalats att stifta en 
svensk fornminnesförening efter mönster av de föreningar, som 
redan funnos i Danmark och Norge. Föreningens syflo skulle vara 
»upspårande och bevarande af de Iraditionela och materiela kul
tur-minnesmärken, hvilka ännu i vårt land kunna finnas qvar med 
fara att under inflytande af vår tids nya kultur-förhållanden inom 
kortare tid förstöras och försvinna». Bland de nio voro Aftonbladets 
redaktör dr August Sohlman, chargé d'affaires dr Gunnar Olof Hyl
tén-Cavallius, den bekante grundlägguren av det vetenskapliga folk-
uiinnessludiet i vårt land, och icke mindre än sex konstnärer, bland 
dem professorerna August Malmström och M. E. Winge samt fri-
herro Olof Hermelin, alla kända för sina molivval från forntiden, 
och ytterligare den originelle »artisten», samlaren och kultiirforska-
ren Nils Månsson Mandelgren. Till ordförande utsågs provisoriskt 
Sohlman och till sekreterare ingeniör P. E. Borgstrand. 

Förarbetena bedrevos raskt, och redan den 29 nov. kunde det kon
stituerade sammanträdet äga rum. 31 personer hade då kommit till
städes. Men om antalet ej var så stort, var det i gengäld en ovanligt 
förnämlig församling. Utom de ovannämnda må här — i den ordning, 
do uppräknas i protokollet — antecknas: Richard Dybeck, Gunnar 
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Wennerberg, N. F. Sander, Axel Key, Christofer Eichhorn, Artur 
Hazelius, Harald Wieselgren, Gustaf Upmark, A. T. Gellerstedt och 
Egron Lundgren. Man lägger emellertid märke till en sak: bland del
tagarna fanns ingen representant för do officiella organ, sora hade att 
syssla med våra fornminnen: Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademien med Riksantikvarien och Statens Historiska Museum. 

Sohlman antydde i sitt hälsningsanförande något om förhållandet 
mellan det statliga och enskilda intresset i arbetet rörande fornmin
nena. »Talaren . . . visade genom belysande exempel och historiska 
öfversigter af dylika föreningars upkomst och utveckling i Preus
sen, Österrike och Frankrike huru regeringarnas officiela inrätt
ningar och folkens enskilda föreningar samverkat och äfven sam
manflutit till ett helt samt huru först därigenom fornforskningen 
blifvit en nationel fråga och föremål för hela folkets upmärksam-
het och deltagande såsom vilkor för dess andliga lif och oberoende». 

Det kan icke förnekas, att dessa ord liksom frånvaron av officiella 
representanter för fornforskningen vid mötet visa, att Svenska Forn
minnesföreningen i viss mån stiftats i opposition mot de officiella 
myndigheterna, men å andra sidan torde man icke ta fel, om man 
som den förnämsta drivkraften vid bildandet av Svenska Fornmin
nesföreningen ser det privata intressets önskan att vid sidan av de 
statliga organen göra en insats inom ett så nationellt betonat om
råde och därigenom skänka fornforskningen ett allmännare intresse 
i vårt land. 

Vid sammanträdet beslöts, att den provisoriska styrelsen skulle 
kvarstå till årsmötet följande år. 

Detta hölls den 28 febr. Ehuru åtskilliga personer intagits under 
mellantiden, voro endast 16 närvarande, bland dem den 75-årige 
Anders Fryxell. Till ordförande utsågs Gunnar Wennerberg, till vice 
ordf. August Sohlman och till sekr. P. E. Borgstrand. Det kan 
antecknas, att Hazelius blev revisor. 

Vid sammanträdet den 23 april företog styrelsen liksom vid tidi
gare tillfällen inval av några personer. Bland dem finna vi dok
tor Oscar Montelius, vilken vid sammanträdet den 23 mars före
slagits av Sohlman. Bland andra samtidigt intagna märkas Kongl. 
Bibliotekarien Klemming, Stockholm, och litteratören Viktor Ryd
berg, Göteborg. 

Enligt Svenska Fornminnesföreningens program skullo föreningen 
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hålla två årsmöten, ett i Stockholm i februari av mera administrativ 
och ekonomisk art oeh ett på sommaren av vetonskaplig karaktär 
med diskussioner och föredrag på för varje år omväxlande plats i 
landsorten. Det första sommarmötet ägde rum i Växjö den 1—3 
juni 1870. 

I Växjömötet deltog den nye medlemmen Oscar Montelius, som 
sedan 1868 var anställd som e. o. amanuens vid Statens Historiska 
Museum. Vid mötet hade uppställts icke mindre än 9 diskussions
ämnen. Redan i debatten om det andra ämnet tog Montelius del. Det 
berörde också nära hans egen verksamhet: »På hvad sätt kan och 
bör förhållandet mellan fornsamlingar i landsorterna och statens 
historiska museum lämpligen ordnas?» 

Vårt land hade 1867 fått en ny fornminneslag, vilken, ehuru mindre 
sträng än den tidigare, väckt opposition på många håll, då den än
dock ansågs ge staten, d. v. s. Statens Historiska Museum, en allt
för priviligierad ställning och hindrade uppkomsten av landsorts
samlingar oeh enskilda samlingar. Alldeles särskilt vände man sig 
mot den punkt, som påbjöd, att till staten skullo hembjudas icke blott 
som nu fornfynd av guld, silver och koppar, utan även sådana av 
brons. I Svenska Fornminnesföreningen fanns stark resonnans för 
denna opposition, och några talare, t. ex. Mandelgren och Bergstrand, 
yrkade på upphävande av alla lagbestämmelser om fornfynd: dessa 
»borde betraktas som en handelsvara, till hvilken förste upptäcka
ren hade full eganderätt» (Bergstrand). Andra talare gingo icke 
så långt. 

Det blev den unge Montelius' uppgift att försvara Statens Histo
riska Museums intresse, och han hade ordet tre gånger. Han fram
höll, att statens förmånsrätt blott gällde fornfynd av guld, silver, 
koppar och brons, att i Sverige funnos, utom museerna i Upsala och 
Lund, omkring femtio mera betydande fornsakssamlingar, vilket, vi
sade, att Statens Historiska Museum icke utgjort något större hinder 
för bildandet av sådana, att det vore »alldeles orätt att betrakta hit
taren som egare, då han endast kunde anses som den der funnit en 
offentlig egendom», han pläderade även för privatsamlingarnas gyn
nande o. s. v. 

Mötets beslut blev att »uttala den önskan, att lagstiftningen i afse
ende på fynd af fornsaker borde ändras så, att, med bevarande af 
möjligheten för statens historiska museum att inrymma de fornsaker, 
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som företedde ett allmännare intresse, landskapsmuseer och enskilda 
samlingar af fornsaker kunde bilda sig, hvilket vore af den allra 
största vigt för utbredning af insigt i och håg för dessa ämnen». 

Det lider intet tvivel om, att Montelius' skickliga och koncilianta 
inlägg väsentligt bidragit till detta oväntat måttfulla beslut; man har 
intrycket, att Sohlman och Montelius haft största inflytande på 
beslutet. 

Föreningen ingick också i april 1871 lill Kungl. Maj:t med med
delande om detta uttalande samt med en hemställan åt Kungl. Maj;t 
att pröva »hvilka åtgärder som böra vidtagas, på det att åtminstone 
fornminnesföreningarnas och andra under offentlig vård stående 
museer måtto erhålla laglig rätt att innehålla fornsaker, hvilka nu 
äro förbehållna åt statens öfriga samlingar». Därjämte framställdes 
ett direkt yrkande om ändring i lagen, så att bronsfynd bleve fria. 
Föreningen hade ytterligare stimulerats därtill genom ett »Bref till 
sekreteraren i Svenska Fornminnesföreningen» i dec. 1870 från den 
gamle professor Sven Nilsson, den berömde zoologen och pionjären 
inom fornforskningen. 

I två andra diskussionspunkler på Växjömötet yttrade sig Monte
lius, men här gälldo det vetenskapliga ämnen; det ena inlägget hado 
karaktär av ett föredrag om den hedniska konsten i Sverige. 

I juni 1870 hade Gunnar Wennerberg blivit statsråd och ansåg sig 
nu icke längre ha tid att fungera som ordförande i Svenska Forn
minnesföreningen, och föreningen måste därför se sig om efter en ny 
ordförande. Valet föll på den nyss avgångne finansministern friherre 
Carl Gustaf at Ugglas, vilken i sept. efterträdde Wennerberg. 

Vid årsmötet den 28 febr. 1871 — protokollet upplyser denna gång, 
var det hölls: å Stockholms Börs — och därpå följande styrelsesam
manträde skedde smärre förändringar i styrelsen. Bergstrand avgick 
som sekreterare ooh efterträddes av lektor Nils Linder. Till tredje 
och siste suppleant i styrelsen invaldes Montelius. 

Ända sedan början hade styrelsen planerat utgivandet av en tid
skrift, och till årsmötet i februari 1871 utkom första häftet av 
Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift. I detta ingick bl. a. Mon
telius' föredrag i Växjö under titeln »Svensk konst under hedna
tiden». I häftet publicerades även Sven Nilssons nyssnämnda »Bref». 

Som tredje suppleant behövde Montelius aldrig inkallas i styrel
sen. Vi finna honom däremot livligt ta dol i förhandlingarna på det 
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andra sommarmötct, som ägde rum i Örobro den 19—21 juni 1871: 
han yttrar sig i icke mindre än 9 av de 10 diskussionsämnena. Även 
denna gång är det mest organisatoriska problem, som diskuteras, 
och även nu tar Montelius gärna till orda för att bevaka Vitterhets 
Akademiens och Historiska Museets sak. Han klarlägger i flera fall 
åtgärder av dessa institutioner, vilka kritiserats, han ger upplys
ningar om åtgärder, som vidtagits, där man uppenbarligen trott, att 
icko så mycket uträttats, när frågan är om en intimare samverkan 
mellan landsortsföreningarna inbördes och emellan dessa och 
Svenska Fornminnesföreningen, ber han, att man ej heller skall 
glömma bort Vitterhels Akademien och Statens Historiska Museum 
— samma arbete kunde eljest få göras två gånger — vilket renderar 
honom repliken från Nils Gabriel Djurklon, vars tjänst som antikvi
tetsintendent vid Akademien just samtidigt genom omreglering höll 
på att indragas, att det icke hörde till det uppsatta temat. Särskilt 
livlig var behandlingen av frågan om 1867 års fornminneslag, där 
Mandelgron häftigt angrep Riksantikvarien och Statens Historiska Mu
seum, men på ett hovsamt och i sak vägande sätt bemöttes av Mon
telius. I ett par punkter av rent vetenskaplig art — om stenålders-
och bronsålderskulturornas utbredning i vårt land — äro Montelius 
inlägg liksom i ett fall under föregående årsmöte direkta föredrag; 
här har han också glädjen meddela, att i diskussionen uppställda 
önskemål att utarbeta fyndkartor över sten- och bronsålderskultu
rernas utbredning i Sverige hålla på att realiseras av honom. 

Givetvis hördes också i de livliga diskussionerna stämmor, som 
voro mera vänligt inställda till Akademien och dess museum, men 
motsatsförhållandet var i stort påtagligt, och onekligen var det en 
mycket god prestation av en 28-åring att i en krets av nästan genom
gående åtskilligt äldro män, do flesta kritiskt inställda, ensam för
svara sin institution och det på en gång hovsamt och starkt i sak. 

Vid årsmötet å Stockholms Börs i februari 1872 deltog Montelius, 
men blev där icko omvald som suppleant; däremot steg Hazelius från 
revisor till andre suppleant. Även vid årsmötet 1873 därsammastädes 
stannade Montelius utanför; huruvida han var närvarande framgår 
ej, då deltagarna oj som de föregående åren uppräknas i protokollet. 

Lektor Linder avgick som sekreterare i mars 1872 och efterträd
des av amanuensen, sedermera arkivarieti i Riksarkivet Victor 
Granlund. 
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Fornminnesföreningen hade haft betydande framgång. Särskilt 
åren 1871 och 1872 äro listorna långa på nyinvalda — on uppräk
ning av medlemmarna skulle go en lång rad av spetsarna inom lan
dets administration och kulturliv. Uppenbarligen hade föreningen 
blivit en verklig makt att räkna med. 

Är 1872 hölls intet sommannöte, men däremot 1873, då i Visby. 
Vid detta var Montelius icke närvarande. 

Under sistnämnda år vann föreningen en stor seger: dess ovan
nämnda framställning till Kungl. Maj:t om strykande av bronsen 
som hembygdspliktig hado upptagits av regeringen och i förelagd 
proposition godkänts av riksdagen. 

Under år 1873 tycker man sig eljest skönja en viss avslappning, 
något som ju vore naturligt efter de första årens starka anspänning. 
Den första entusiasmen hade väl också lagt sig, medan de växande 
arbetsuppgifterna kansko började avskräcka; säkerligen voro också 
alla i styrelsen strängt upptagna män. Dr Granlund, som redan vid 
sitt val till sekreterare meddelat, att han troligen ej kunde få tid att 
kvarstå länge, avgick på det omedelbart efter årsmötet å Stockholms 
Börs den 12 maj 1874 hållna styrelsesammanträdet. Märkligt nog 
fick han icko till efterträdare någon inom styrelsen. Till efterträdare 
utsåg denna Oscar Montelius. 

Om Montelius roll i föreningen sedan sommarmötet 1871 ha proto
kollen intet att berätta. Nu inväljes han på årsmötet i styrelsen som 
ordinarie ledamot och utses omedelbart därefter till sekreterare. Att 
efter 4,'/a år en tjänsteman vid Vitterhets Akademien och Statens 
Historiska Museum utses till sekreterare i den mot dessa institutio
ner oppositionellt inriktade Fornminnesföreningen är onekligen ett 
glänsande vittnesbörd om Montelius' kloka uppträdande och vin
nande personlighet; kanske hade man också kommit underfund med, 
att det kunde vara lämpligt att till sekreterare ha en man, vars arbets
uppgifter nära sammanföllo med Fornminnesföreningens. 

Under de fyra—fem första åren av sin tillvaro hade Svenska Forn
minnesföreningen hunnit med tro sekreterare — Bergstrand, Linder, 
Granlund. Nu blev det stabilt på sekreterareposten: Montelius stod 
kvar i icke mindre än 34 år. 

Samtidigt som sekreteraren hado även ordföranden avgått — fri
herre af Ugglas hado blivit överståthållare, och hans arbetsbörda 
gjorde det för honom svårt att kvarstå. Till hans efterträdare hade 
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utsetts f. d. utrikesministern greve Baltzar von Plåten, vilken dock 
förklarade sig hindrad mottaga valet. Ordförande blev i stället fri
herre Johan Nordenfalk, den kände konstbefrämjaren. Under Mon
telius' 34-åriga sekreterarskap avlöste 5 ordförande varandra: Nor
denfalk 1874—1877, riksheraldikern friherre August Stiernstedt 1877 
—1880, professor Wingo 1880—1891, nationalmuseichefen Upmark 
1891—1900 och förste aktuarien, sedermera överdirektören Karl Si
denbladh 1901—1908. 

Vid Sidenbladhs avgång 1908 blev Montelius, som sedan 1901 utom 
sekreterarcskapet även innehaft vice ordförandeposten, ordförande 
och kvarstod som sådan i 13 år, till sin bortgång 1921. På föreningens 
50-årsdag den 29 nov. 1919 titsåg styrelsen honom till föreningens 
hedersledamot. 

Tiden före Montelius' val till sekreterare hade i Svenska Fornmin
nesföreningen så att säga varit experimentens tid och i samband här
med do livliga principdiskussionernas skede. I och med Montelius får 
föreningen sin färdiga form. Tyngdpunkten lägges nu medvetet på 
den vetenskapliga — även populärvetenskapliga — sidan. 

Det är betecknande, att hädanefter på sommarmötena främst veten
skapliga ämnen diskuteras — man övergår mer och mer till rena 
föredrag. Förhållandet mellan de enskilda föreningarnas och de offi
ciella fornvårdsmyndigheterna beröres numera endast undantagsvis 
och då utan irritation. Det är också betecknande, alt redan år 1875 
riksantikvarien Bror Emil Hildebrand väljes till hedersledamot i 
Svenska Fornminnesföreningen; efter hans död 1884 erhöll följande 
år på Montelius' förslag hans son och efterträdare Hans Hildebrand 
samma hedcrsbevisning. 

Sommarmötena, som man till att börja med tänkt sig hålla varje 
år, hade, som vi sett, redan före Montelius' tid som sekreterare be
gränsats. Så småningom bli — ganska naturligt — intervallerna för 
dessa möten, vilka i regel omfattade tre dagar, större: 1875 Göte
borg (4 dagar), 1877 Strängnäs, 1880 Kalmar, 1883 Skara, 1887 Lin 
köping, 1893 Lund, 1901 Vadstena, 1906 Jönköping; därefter åter 
tätare: 1909 på nytt Lund, 1911 Göteborg, 1912 Visby (4 dagar, i sam
band med den första baltiska arkeologkongressen). De sista mötena 
under Montelius' tid inskränktes till två dagar åt gången: UM 1 
Malmö, 1916 Kristianstad. 1920 Örebro. 

Det skulle föra för långt alt här skildra dessa möten. Endast en 
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scen skall anföras, från det i Göteborg 1875. Vid detta var den 88-
årige Sven Nilsson närvarande och valdes till mötets hederspresi
dent. Han hade låtit utdela en uppsats »Spår efter feniciska kolonier 
i Skandinavien», som just tryckts i föreningens tidskrift, och han 
önskade nu få denna uppsats och överhuvud sin åsikt, alt bronsen 
införts till vårt land av hitseglade fenicier, diskuterade. Det är givet, 
att Montelius måste gå emot denna mening, men det är uppbyggligt 
att se, med vilken ridderlighet debatten fördes mellan den 88-årigc 
Nilsson och den ännu ej 32-ärige Montelius, vilka stodo i ett mycket 
gott förhållande till varandra. Montelius slutade: »Jag kan dock icke 
annat än uttrycka min tacksamhet för det öfverseende med hvilket 
professor Nilsson upptagit mina anmärkningar. Jag har framställt 
dem derföre, att jag trott mig veta, att han önskade få frågan så 
mångsidigt som möjligt behandlad, och det är alltid angenämt att 
blifva så bemött af en person, som grundlagt denna vetenskap redan 
innan jag blef född.» 

Redan år 1872 hade man börjat införa föredrag på vinterårsmötet, 
och så småningom kunde det bli mera än ett föredrag. Intresset för 
dessa föredrag eller demonstrationer var tydligen mycket stort, och 
man beslöt därför att från och med 1898 under vintern hålla flera 
föreningssammanträdon med dylika. Vid dessa var Montelius den 
utan all jämförelse flitigaste talaren — under åren 1875—1921 höll 
han vid dem (inklusive sommarmötena) c:a 75(?) föredrag eller 
demonstrationer. 

Jämte do vetenskapliga föredragen blev för Montelius tidskriften 
den angelägnaste föreningsuppgiften; häri publicerades f. ö. åtskil
liga av de i föreningen hållna föredragen. Montelius övertog redak
tionen fr. o. m. det 6:te häftet, och han redigerade 32 årshäften, till 
dess tidskriften fr. o. m. 1906 upphörde, då den jämte Vitterhels 
Akademiens Månadsblad ersattes av Akademiens (och numera även 
Svenska Fornminnesföreningens) tidskrift Fornvännen. 

Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift blev under Montelius' 
regim ett av den nordiska kulturforskningens ledande organ. Den 
som lämnat de talrikaste bidragen var naturligtvis Montelius själv, 
som i tidskriften publicerade 27 uppsatser eller avhandlingar, bland 
dem den över tre årshäften (1895—97) sig sträckande »Den nordiska 
järnålderns kronologi», ett av arkeologiens klassiska verk. 

Under Montelius' tid utgav föreningen även 9 häften av ett prakt-
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verk »Svenska konstminnen från medeltiden och renässansen» (1878 
—1916). Initiativet till detta togs av Malmström, men, ehuru icke med
arbetare däri, har Montelius givetvis som föreningens sekreterare i 
åtskilligt tagit befattning därmed. 

Svenska Fornminnesföreningen hade redan före Montelius' tid 
genom utverkande av statsanslag till föreningen understött kultur
historiska undersökningar i' landet, och under Montelius' sekrete
raretid var föreningen i tillfälle att lämna medel till åtskilliga bety
delsefulla sådana, t. ex. flera av rektor Fredrik Nordins viktiga gräv
ningar på Gotland. 

När man genomgår Svenska Fornminnesföreningens protokoll un
der Montelius' tid som sekreterare och ordförande, har man ett 
intryck av en lugn utveckling, och jag har därför kunnat skildra 
denna tid kortare än föreningens törsta år. Det ena sammanträdet 
följer efter dot andra med framläggande av nya upptäckter och forsk
ningsresultat, volym lägges till volym av föreningens publikationer. 
Den ena efter den andra går bort av dem, som voro med de första 
åren, men Montelius stod kvar, så småningom ensam kvarlevande av 
dem, som varit med under hans första lid i styrelsen. 

Flera av de här i kväll närvarande ha deltagit i Svenska Forn
minnesföreningens sammanträden under den tid, då Montelius var 
sekreterare eller ordförande. Man minns hans ståtliga gestalt och 
hans överlägset klara framställningskonst, buren av den djupa, 
klangfyllda stämman. Man minns hans förmåga att koncist samman
fatta en diskussion och att i ett diskussionsinlägg bringa till rätta 
vad en ovan föredragshållare kanske icke fick fram så tydligt; man 
minns också hans vänliga överseende vid avtackandet av en och 
annan icke så märklig föredragshållare. Och man minns från sam-
kvämen efteråt Montelius' älskvärdhet, som skapade en glad och 
otvungen stämning. 

Oscar Montelius uppbar som ingen annan Svenska Fornminnes
föreningen, och i den historik över föreningen, som vi hoppas en gång 
skall skrivas, kommer han att intaga främsta rummet. 



O S C A R M O N T E L I U S N Å G R A A N T E C K N I N G A R lo 

SUMMARY 

BIRGER NERMAN' Oscar Montelius and the Swedish Anti-
quitarian Society — some data. 

The Swedish Antiquarian Society was founded to somo extent in opposi
tion to the official authorities for the preservation of ancient monuments 
and relics of the past: at the oonstitutive meeting on 29th November 1869 
no representative of the Royal Academy ol Literaturo, History and Antiquities 
with the Kings Custodian of Antiquities and the State Historical Museum, 
was present. On 23rd April 1870, however, Oscar Montelius, who had been, 
since 1868, temporary principal clerk at the State Historical Museum, was 
elected a member. 

Montelius took part in the first suminer meetings — at Växjö in 1870 
and at Örebro in 1871 — where he was the only defender of the official 
authorities for the preservation of ancient monuments, and the 1867 law 
dealing with ancient monuments and relics of the past, which was con
sidered disproportionately to favour the State Historical Museum as against 
tho provincial and private collections. 

At the annual meeting in 1871, Montelius was elected the third and last 
doputy member of tho Board, but was not re-elected in the following year. 
Wo then hear nothing about tho part he played in tho Society until he 
was elected secretary in May 1874. Clearly his prudent conduet and 
engaging personality had quickly gained for him the general confidence ol 
the Society, in spite of the fact that he was in the service of the official 
authorities tor the preservation of ancient monuments. 

During the first four or fivo years, three different secretaries of the 
Swedish Antiquarian Society had followed each other — Montelius held 
the post for 34 years. From 1901 he was vice-chairraan of the Society, and 
in 1908 ho was elected chairman, which post he occupied until his death 
in 1921. On the 50th anniversary of tho Society on 29th November, 1919, 
Montelius was made an honorary member. 

The period before Montelius was elected secretary ot the Swedish 
Antiquarian Society had been one of experiments and discussions of prin-
ciples. With Montelius the Society attaincd its definite shape, the greatest 
weight being attached to the scientific — even the populär scientific — side. 

During Montelius's lime 14 summer meetings (2—i days) were held, 
and the number ot winter meetings was increased. Montelius held at loast 
75 leetures before the Society, ho odited 32 ol its year-books, for which he 
wrote 27 papers and treatises. During his time the Swedish Antiquarian 
Society supported several important cultural historical investigations in 
the country. 

Oscar Montelius — the upstanding and lovable man, the eminent speaker, 
and the great research worker — supported the Swedish Antiquarian So
ciety as did no other man, and in the history of the Society, which it is to 
bo hoped will somo day be written, he will occupy tho foremost place. 


