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%i11humdraassminnet av hans f6delse.

Mail förstar Ett. att fantasiheghvade veteaaskapsman har
uppe i Norden, som lIag sa Bangt Iran den historiska medelhavs\-51-Men inen btirjade alt inta en plats bland Europas kulturstater, sökte skänka sitt land en ärorik forntid och skapa sig
en bild av de inännislior och förh5llandei1, som lago före de
sparsamina, inhemska, skrivna doliiunmentei~. Man tog till Bijalp
Silorre och Saxro, de lilassiska skriftstallariaas aioltiser om germanfolken och Herodotos' berettelses oin skyter och geter, tolBiade felaktigt runstenarnas inskrifter, etymologiserade frislit,
utnyttjade moseböckernas slaktregister och lyckades så genoin
olilia kombia~ationerförskaffa oss regentlängder, som girago tillbalia iner a n 2000 ar före Kr. f. Namn sådana som Ericus Oliai,
Johannes Magni, Messenius, Petrus Petrejus och Olaus Rudbeek
represeaztcra dessa landviaaningar. $'i ha t. ex. Petsejus, ja, redan Ericus Olai, att lacka för licungara~aLindorm, Nordian och
Svartman. Ett lolk med en så lysande historia och ett land dar
Paradiset legat, maste jen vara förtjanta av en plats B solen.
Men det fanns ocksa vetenskapsman av en nyktrare Eggning. Sådana voro reforinatorn och historieskrivaren OBaus
Petri och Johan Hadorph, grundläggaren av Statens Historiska
Museum. De sökte vina-nn kunskap om vart folks nutida liv,
icke genom djärva Pitteriira kombinationer utan gienom ett talmodigt stiidiuin av autentiska Biallor, hade skrivna och oskrivna,
s5sorn mynt och andra jordfynd. Meia det var först i böirjan av
184)Bd-taBet,som det massiva dunklet över Nordens forntida öden
började skingras, framsl genom danska och svenska forsliares
insatser. Deras inuseigasniiag och skrifhstallarsliap lade grunden till en nordisk, ja, europeisk fornkunskap. De åskådliggjorde de11 utveckling, som den europeiska anannislian genomlöpt fran en sten- och benalder, över eaa bronsålder och in i en
jarnets Alder. Det var de f ~ r s &nAgotsIanär
a
sakra hållpunkterna, som fastslogos.
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Det var under denna arkeologiens barndom som Oscar
Montelius föddes den 9 september 1843 i det familjeägda hus,
S:t Paulsgatan 11 i Stockholm, dar han aven avled 78 å r senare.
Hans fader hovrättsrådet och hans inor fru Clara Montelius hade
de Basta förbindelser inom huvudstadens kulturella kretsar, och
sonen fick tidigt genom kontakt med familjerna flildebrand och
Retzius ett starkt intresse för både natur- och liulturhistorisk
forskning av olika slag.
De yttre dragen av hans ungdomsbana Bro enkla och ratlinjlga. Efter skolghg B Stockholxn studerade han i Uppsala
och blev där P869 promoverad till fil. doktor. Redan ar 6863
började ban solim bikriide åt riPrsantPPivarien B. E. Hildebrand
arbeta i Statens Risbosiska Miiseum, dar han sedan från 6868
i ngra 40 a r beklädde en tjänstestallning med titeln amanuens
och laögst 4000 kr. i arslön. År 1888 fick han titeln professor
och blev á907 riksantikvarie samt log avsked 1913. Han var
vid den tiden ioverhopad med ina- och utländska utanarkelser och
frainstod sasom den obestritt framske bland utforskarna av Europas forntid.
För clem soin personligen statt honom nara, a r han oförglöinmelig, och hans Insats som forskare a r av så grundläggande
betydelse, att den inona arkeologiens historia aldrig kan flyttas
från mittpuiakten u t i periferien, Sven om de aktuella problemen
kunna vaxla.
Vår förhistoria var vid den tiden f6r MoiitePius första vetenskapliga framträdande - 1869 - ännu lik en stor, till sitt inre
outforskad kontinent, vars yttre konturer först börjat klarläggas,
sch t. o. m. oin dessa radde aiii~uoenighet. Det nordiska treperiodissysteanet hade iiililu ej rönk allanmank erkännaiide, och det blev
Moilteliius uppgift att på tyska Irongresser under 1870-talet oupphörligt försvara detsamma.
Danmark var inom der1 förliisitoriska arkeologien föregångslandet. Thoanseri hade som chef för det danska nationalmuseet efterträtts av IVorsaae, och med denne hade Oscar Montelius stiftat bekantskap redan som 14-årig gymnasist, nar han
i sin fars sällskap företog en utflykt till Köpenhamn. På kontinenten var det arkeologiska intresset livligt och stimulerades
genom sådana markliga upptäckter som av den paleolitiska
(äldre stenhlders) liulturen i Sydfradirikes grottor, av fynden
fran yngre stenålder och bronsålder i schweiziska palhyggnaderna eller av de omfattande gravfynden från aldsta jarnaldern
i det österrikiska Hallstatt.
Oscar Montelius hade val utnyttjat sin studietid i Uppsala
och sin tjänstgöring vid Historiska Museet 1 Stockholm under
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de åtta år, som föregingo hans dolitorsdisputatPoi1. Han hade
falitiskt redan då samlat, sovrat och grupperat alla uppgifter
om lösifyaid, förvarade i museet, sarskilt fran stela- och brsnsåldern, och uppgjort listor över viktigare fasta fornlamnaingstyper. Hans dolitorsavhaiidliiig »Fr&i jiirnildern)) utgjorde endast uLdrag ur det stora samlade materialet, som kom till rik
anrrandniiig under de följande årens starlina produktion.
I doktorsavhandll~agenhade Montelius Iramhallif, att jaraialdern anåste ha bhisjat senast under 2:a arhuiidradet efter Kr. f.
>\Dettaiir dock», tillagger han, »eildast den tidsgräns, hitom valken deáana Isörjan ej gasiaa kan tankas. Men det finnes iistel
hilader att tanka sig jiirnets lörsta uppträdande i Norden taanligeiz Bangt fësre det niianalada arhiandradet; tviirtom ;hr dek naycket,
soin talar för sannolikheten av ett sådant antagande.))
Betriiffande fragaii om huruvida den nya jäsraålderskultureni uppbars av ett nyiravandraaide folk, vilken teori bl. a. företratts a v Hanas RiBdebraiad i hans 1866 utgivna doktorsavhandling, stalilde sig MonkePieis mindre positiv; han ansåg, att en del
fynd friarn övergången mellan brons- och jarnaldeïn talade f9r,
att i varje fall atsliilligk av bronsåldersk.ealture11 r2ddat sig över
P den nya BiuPtinren och att således avbrottet e j Iiui~devara alltför skarkt.
Det resoranemaing, soni Montelius förde i sitt första arbete,
blev kai~iietecknaiideför all hans tidsbestanaining, ai5raaligeii »av
deii eller dela åldern, savida ej en ukvldgad materialkäriaedoin
kan ge anledning att ytterligare flytta tidsbestämraingen balaht ».
Redan tidigt Biade Moiilelius klart fOr sig att alla resonnennang om kulturförhållanden, folkvandringar, haaadelsförbinddser, inflytande från folk på folk maiste sviiva P det Psla, om ej
till grund fön- all vidare forskriing lagges ett genoinarbetat kronologiskt systein.
Ornkriiig B870 var frågan om bronsålderns uppkomst ocla
harare sardeles akttie11 genom professor Sven Nilssoiis inlagg
P dis%aussionen. Denne ansåg, att de handelsdrivande fenicierna
ulader sina farder aven nått Skandinavieni och dit infört bronsen.
Vi veta nu, att bronsen nyttjades i vårt %andarhundraden innan
fei~iciernabörjade sina beryktade langfardes, Hinen p5 1860- och
70-talen var den saken iii~~au
ej utredd. Montelius tog fasta på
brorasåldersproblemet och kanader 85 års tid aginade hain den nordiska bronsåldern dela stësrsta uppm5rksamhet.
För Daixnarks vidkommandc hade Worsaae redan vid slutet av 1850-talet pivisal, att man kunde urskilja len %Idse och
en yngre bronsalder, och N. G. Breizelius, en av de mest betydande äldre arkeologer Sverige agt, hade gjort liknande Baktka-
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gelser för Skånes vidkommande. Att denna uppdelning aven
gällde för andra delar av Sverige framhöll Montelius genona
gruppering av fornsaksmaterialet 1871 på den arkeologiska kongressen i Bologila och ytterligare i sin atlas Svenska Fornsaker
(1872) s i n t i avhandlingen om Bronsåldern i norra och inellersta Sverige (1872) l.
Det var Moiltelius' strävan att genom ständigt fördjupad
forskning och förfinade metoder tränga in i bronsålderns h e m
ligheter, och 6885 nadde hans arbete på bronsålderskronologiens
omrade sin kulmen genom den klassiska avhandlingen »Om
tidsbestämning inom bronsåldern ined sarskilt avseende på
Skandinavien)). Bronsåldern indelades har i sex perioder, och
med hjälp av sydeuropeiska importstyeken fastställdes aven en
absolut kronologi, varigeilom varje period tilldelades en längd
av omkring 200 Ar. Bronsålderns begynnelse och ändpunkt förIades till oniliring 1500 och 400 å r före Kr. f,, varvid dock den
sjatte perioden uppfattades som en övergång till järnåldern. Att
dessa siffror sedan skjutits tillbaka var endast vad man kunde
vänta. I sitt senare arbete om bronsaldern - den stora bildatlasen Minnen från sten- och broiisaldern - hade han skjutit
tillbaka den nordiska bronsålderns början till omkring 1800 år
före Kr. f. och dess slut till omkring 600. Det a s ganska egendomligt, att en av Montelius basta yngre efterföljare p& senaste
åren funnit sig nödgad att återgå till Montelius9 kronologiska
ståndpunlit av 1885, och detsamma ar fallet med åtskilliga andra
nutida arkeologer.
Deii omständigheten att talrika fornfynd gjorts i Italien,
att många italienska fornsaker anträffats norr om Alperna och
att detta lands historia sträcker sig jämförelsevis Iångk tillbaka
ingav tidigt Montelius den lörhoppningen, att han här skulle
finna en bas för den absoluta IásonoIogien i Nord- och Mellaneuropa. Under talrika resor alltifrån början av 1870-talet bes6kte han de Italienska museerna och samlade ett stort material,
som offentliggjordes i olika smärre publikationer och slutligen
i det ofullbordade stora standardverket »La
sammanfattades
I ett brev av den 29 januari 1872 tiI1 Montelius skriver Sven Nilsson:
))Jag slrulle önska att du ville utgiva elt verk, varav den arkeologiska vetenskapen hos oss nu har största hehov och som du ä r häst i tillfälle att ltunna
utgiva, och av vilket du skulle skörda b5de frejd och stor vinst, neml. ett verk
niotsvarande Worsaaes ATorrliske Oldsager i det K . Mus. i K j ~ b e n h . Di1 behi)vde ju blott Balla det Svenska fornsaker, l : a haft. sten, 2:dra h. brons och
3:dje jern.» Redan den 31 jail. svarade Moiltelins och nieddelade tydligen,
att ett sådant verk var att vänta, ty Nilsson begär i brev av de11 24 fehr. att
bli uppförd på subskriptionslistan.
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civilisation priniitive en Ptalie depuis I'infroducfiorz des méfazex))
(1893, $904, 19110) och i det tvalsandiga verket: ))Die u ~ r k ~ a s s ~ s c h e
Chronologie Italiens. (1912).
Inom de klassiska arkeologernas krets hade Montelius Tedail genom sitt föredrag i Antropologiska institutet i London
8896 om »Preclassical chronology in Greece ctnd Ptctlg» vackt ett
valdágt uppseende.
Det var frainför allt hans föësiPPi akt föra s51dana etruriska
gravar soin Regulini-Galassigraven
tillbalra t i l nionde &rhundradet f. Kr., som rönte ett starkt motstånd. Helbig, Martha
och Gsell hade soin dakum angivit kiden omlcring 600. En del
klassiska arkeologer lailjde honom emellertid ett stycke på vagen
bakat, andra helt och halilet; sakert har laan icke 6vertygat alla
eller ens flertalet. Montelius' revolutionara inlagg P Etruskesfragan skildrades med dramatisk kraft och ;skadlighet av Basile
Modestov i dennes arbete »Introduetlon 5 B'histoire romaine)).
Monkelius' fortsatta verlisanfiet p5 det kronologislia området fbirde slulligen till en indelning av den nordiska stenalderaa
1 sex perioder och av jarn5ldcrn i 8 perioder. Bakom detta
forskiaingsresuPtat, soan a r s& latt att med n&gra ord eattala, liigger en imanens suanma av sainlarverksainhet, av sovring, av jamförelser, av skarpsini~igtIntrangande i fornsakstypernas utveakling, av m5lmedveket arbete. Montelius ar den store kartografen
p& förhistoriens vidder, som mer anm niigon annan givit oss medel i handen att orientera oss i en 40.000-5rig ieuropeisk och
framför allt skandinavisk forntid. Det ar klart, att kartan knappast nagonsin kan bli fullt färdig; nya fynd, nya ialiitkagelser
skolla alltmera likforma hennes detaljer, men risken att g& alldeles vilse a r numera oerhört mycket mindre an fair 80 år sedani.
Jamte Hans Hildebrand var Oscar Ifontelius skapare av
den s. la. typologiska metoden inom foraiforskningen. Denn2
utgör en tillaanpning p& sitt omsaldie av utvecklingslarana och var
otvivelaktigt betingad av Darwins upptradande. Fornasaker av
ett visst slag t. ex. yxor, svärd, spannera, ordnades upp i en serie
eller liedja, dar varje typ eller Bänk uppvisade era förandring,
som kunde betraktas som ena förbattrii~geller en degeneration.
Avstiindet melian kedjans yttersta Bankar kunde vara stort, meal
mail sag sarnnnanhanaget och förstod att en av de yttersta lankarna måste vara den %Idsta och en annan den yngsta. Darigenoin nadde man en s. k. relativ kronologi. Vilken typ som
var 5Pdst och yngst, det avgjorde ofta fyndomsL5ndPgbeterna,
t. ex. stratigrafien, gravarnas eller fyndens Iage E fairhallaiide
till varandra, och det sällskap med andra fornsaker. i vilket de
befann sig.
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Den renodlade typologien har rönt mycket kritik, men den
traffar knappast Montelius' behandling av delasamma, och den
synes vara oumbärlig äveiz för de senaste kritikerna.
Den absoluta kronologien s63kte Montelius, som vi set-l,
vinna med hjalp av de fornsaker från sydligare, tidigare av historien belysta läilder, som då och då såsom importgods antriiffas i Mellan-, Nord- och Vasteuropa. haed en viss säkerhet bar
det lyckats honom och hans efterföljare att med fasta artal 115
tillbaka till c:a 1400 5 P500 före Kr. f., allts& den tidpunkt, då
inykene%iultureni Grekland och det nya riket i Egypten florerade. Osäkrare bli siffrorna, nar vi nied huvudsakligt stöd av
egyptiska fynd och ined dem sainmanhängande lireteilsiska försöka Isestamma de skiftande kulturernas liaraktar omkring 2880
och 2500 f6re Kr. f. De två senare decenniernas utgravningar
i Frainre Asien och Indien har tillfört oss massor av nytt inaterial och maii a r nu böjd f6r att i dessa länder f6ra den historiska tideim tillbaka till omkring 3000 före Kr. f., tidpuiikteii for
de äldsta skrivna dokumeiiten. Det gajler för den aktuella fornforskningen att koordinera och synkronisera dessa asiatiska fynd
med de eiiropeiska och egyptiska för att avtvinga den dunkla
förhistorien nya absoluta data. Vi tvivla ej på att det skala
lyckas, bl. a. med hjiily av geologi och biologi.
Moi~teliushade sjalv en livlig kansla av att i det östra
Medel%iavsområdetoch Framre Asien lago den europeiska kulturens kallor och i varje fall, att dessa laander voro av största betydelse för dateringarna inom den europeiska förhistorien. Två
av hans sista stora, efter hans död utgivna arbeten handla just
om Det f6rklcrssiska Grekland och om De aIdre kulturperioderna
i Orienten. Så snabbt som de två senaste decenniernas utgravningsarbete gått frainåt i dessa länder, äro givetvis dessa hiocker
en smula föråldrade men dock nyttiga såsom sainmanfattningar
av aldre forskningar.
I motsats mot en del andra, särskilt tyska forskare, önskade
Montelius icke göra germanerna eller indogerinanerna till kulturbärare pas- préférence; stenåldersgravarna och många andra
företeelser hade enligt hans iisikt orientaliskt ursprung. Dels
langs Medelhavets och Atlantens kuster, dels langs floderna på
den europeiska kontinenten hade dessa inflytelser nått Europa.
Montelius gjorde med divinatorisk skarpblick ett försök
att förklara den höga kulturstandpunkt, på vilken redan de alidsta fynden i Susa i Elaln, särskilt d& keramiken, befinner sig.
Haii förmodade, att den berodde på förbindelser med nordvästra
Indien. Under Montelius' livstid visste man högst obetydligt
om förhållandena i Indien under så avlagseii tid. Först efter
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hans död koinmo de gravnilagar i Indusdalen till stålad, som vid
Harappa, Moheiijo Daro och Chanhu Daro avslöjade era f0rnamlig och I-iögtskaende stadskultur frais initteis av dek 3:dje årtusendet före Kr. f. Oin också keramiken i Susa icke genom dessa
fynd fatt sin förklariiag, s& har det dock visat sig att indisk
export t. ex. av sigill och piirlor iigde ruin till länderna vid Persiska viken eiiades denna avliigsna tid.
Montelius har ocksa velat med arkeologislia fynd bevisa,
att Anaerilca och den gamla viirldern statt i förbindelse med varandsa före Colunsbus. Det gallide inte osakra fynd i Nord-Arnerika av vapen elPer runstenan- fråla Vikingatiden, som då och d5
dyka upp, utan eaa roanersli bronsbyst, som återger en tydlig
iaadianatyp. Skulle an~jlligeiaen Endiala 0ver Atlanten blivit vinaddriven till det romerslia rike&och statt mode11 för en av Roms
lconstaaiirer?
Ah& Montelius ocksa var en god liannare av islandska sagor
och fornhistoria ocla viil f ~ r s t o dkonfrontera deras utsagor med
fyn~denss,visa hans popilaliira arlseten~och uamdersökiaingar sadansa
som den » snn hogsiiltninag i skepp unader vikingatidela .
Fortfarande brottas fornforskningen lamed många av de
problem, som sysse%sättaMontelius. Där as t. ex. fragan om
jaslaalderans alder och uppkomst. Montelius var under sin sisia
tid beaaagei~att f6rliiigga järnets 5Idsta upptäckt och utrayktjande
till Kreta onasksing 6400 f . Kr. Att det inte kunde vara Egypten,
som var jaraahalateringens icarspru~igsland,vilket Bange fiorliilitats
av egyptologerna, hade Montelius framhållit ganag pii ghmg i slutet av 8880-talet. Nuinera ii- man mes8 bqjd att förlagga den
tidigaste j5r1iprodicrktionena till bergslandet söder och sydost om
Svarta Haret, mera tiden iir ungelar densa~nmasom fifonitellus
antog.

I Nordisk Tidskrift för 8922 bar jag själv så utförligt skildrat Oscar Montelius' iiasalser i svensls fornforskning, att jag anser mig i en kort uppsats kunna fi9rbiga mariga dar omnarniada
drag. Tack vare IrUlieii Agda Reuterskiölds viilvilja har jag tyvärr genom bristande tid i allt for ringa utstraekning - fatt
taga licannedonla oan eia del al7 Oscar MonBeBius9 brevviixling, en
dyrbar kalla till historien oan 50 års huinaliislisk forskliing i
Sverige, ur vilken Jag icke öst men enppliiimiat niigra droppar.
Genom att 6869 sanda si11 doktorsavhandliilg till den svenslia arPceoPogiens Nestor, den 82-årige professor Sven Nilsson i
Lund, gjorde Montelius dennes bekantskap och knot ett vanskapsband, som tydligen varade tiP1 NiPssons död 1883, ehuru
det sista brevet fran den 93-hige gamle professorn harstammar
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från 1880. Nilsson greps av aktning och sympati för den unge
författaren och föreslog honom brevledes broderskapets ingående, och en mycket intensiv brevvaxling började, villren oftast
rörde Nilssons bronsåldersteorier, gentemot villra Montelius
inåste förhålla sig avvisande. Nar Nilsson i ett brev framhåller
»att Alesia och Nimes äro phoeniciska kolonier är historiskt sakert, och på bagge ställena finnes brons i jorden)), då framkominer har ett slags bevisföring, som Montelius städse bekämpade,
när han energiskt framhöll, att man för att kunna dra nagra
slutsatser måste ha till sitt förfogande ett tillruckligt antal säkra
fynd och med ett säkert fynd menas suminan av de föremål,
som hittats under sådana omständigheter, att de lrtinna betraktas som samtidigt nedlagda i jorden. Det duger inte att tro, att
alla föreinål från ett och samina gravfält eller ens från sainma
gravliainmase %ro samtida. Det fordras en skarp iakttagelseförmåga och ett visst ordningssiime, för att det råa fornsaksmaterialet skall bli användbart.
Nilsson var mycket angelägen om att av Montelius få erfara, vilka grundade invandningar, som kunde göras mot hans
feniciska teorier - de voro enligt hans mening (i brev av den
8 nov. 1872) s& fulllromligt bevisade, att de e j rimligtvis kunde
bestridas. Lektor Wibergs och doktor Hans Hildebrands invändningar slog han ifrain sig, men var villigare att ilyssna till
Montelius utförliga vederlaggning i Sveriges historia 1877. Det
hedrar emellertid lika mycket Nilsson som Montelius, att deras
viinskap förblev ogrumlad trots de vetenskapliga dissonanserna.
H ett brev av den 15 maj l870 yttrade Nilsson: >Jag ser icke,
varför inaii ej kan behandla varandra med aktning och huinanitet, oaktat man i ett eller annat hyser olika &sikter. Fiir några
dagar sedan har jag mottagit mitt (tryckta) svar på doktor Hildebrands skainliga anfall, som man knappast kan kalla recensioilsgranskiling, ty dari granskas platt iiitet, där sökes blott att
väcka misstroende och förakt för mina arbeten i arkeologien,
och det med ett anspråk och en suffisante, som visar, alt han
sedail inbillar sig vara en fulländad mastare. Meil jag ar gammal
och har lart mig lasa mellan raderna, och jag känner dessutom
Bror Emil förut; ,jag trodde lilrval, att nu, sedan han vid mötet
fått veta, att fornforskningen redan för mer an 30 å r sedan blivit en vetenskap, vartill haii icke med ett iota bidragit, men hans
fädernesland dock tillerkändes aran att däri ha deltagit, han omsidcr skulle ha lagt bort sin gamla manie att vilja vara ensani
antiquar i Sverige, men jag inarker i det fallet att han ar oförbätterlig. Envar som P Sverige, sysselsätter sig med antikvariskt
studium anser han för sin värsta fiende nied undantag av hans

© Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

Oscar MoiitePius.

7s

son och Hr Doktorn - eljest skulle måhända nepotismen skina
för bjert i ögonen g& en och aiinaii. Och naturligtvis skal1 jag,
son1 först och mest sysse8satt mig därmed, vara mest halad. Men
dek rörer mig icke särdeles.»
Och vidare: »Det a r en kolossal orimlighet, då frihet att
studera arkeologien finnes i alla aamdra läaider, att Sverige sliaill
st5 kvar P det gamba skråtvånget P eia uefenskap, och en f6r
inänskliga bildiairageii sa viktig vetenskap som fornforskningen
nu ar, och att en enda man skall ha uteslutande privilegieinn
att idka den; ty .förbud akt samla och egn samBingar a r i allt
som rörer ii at ear vetenskaperna^ vartill den ifragavarande aven
med skäl räknas, fullkomligt detsannrna soan fhirbud att idka
vetenskapen.
Dela animositet arnot davarande riksantikvarien och chefen
för Statens Historiska Maiiseuin Bror Enii1 Hildebrand, som lyser
frann i dessa rader, hade blialad annat sin grund i den 8867 utgivna RuiigB. Förordningen oin fornlämningarnas skydd, genom
vilken föremal av guld, silver, koppar och brons f~rklarades
vara heinbudss8iyldiga till staten. NiPsson aned sin stora privata
samling och som speciellt sysslade med bronsgldern, blev utona1
sig, särskilt över stadgan oin Bronshembud. Genoin energisk
agitation lyckades han ocksai 1873 f 5 denna punkt upphaavd. I
vad man detta var till nytta eller skada för lorslirainigen as annu
en tvistefraga.
På Nilssoias begaran Päinnade honom Montelius en tabl&
över broaasåldersfy1aden i Sverige, och i ett tacksagelsebrev av
den 263 oktober 1818 yttrade Nilsson: »Ehuru jag darl ser med
ven~oel,huru anin faderneprovinas Islivit utplundrad @ d e s s fornminnen, ska81 jag dock Iamna bidrag till dess laornpleLterande,
s& snart Ilildebrands genom böner och jämmerrop erh5llna basbariska fhirfattning blivit upphävd, förr vagar jag icke)'. Den
lundensiska professorn vagade icke för en gammal banamrat oc41
lui~densareomtala vad han hade för dyrgripar 1 sina saanlingar
av frulitana att genom hot med den kunglnga förordningen bli
den1 berövad.
Montelius var alltid beredd akt ge sitt erkännande åt andras
forskningar och insatser, och han gjorde det avean ifraga om
Sven Nilssonas. Denne Iaar själv bast liaralateriserat denna insats
ined itiljande ord E ett brev av den 17 nov. 6878. »Om jag sager
dig, att jag gör a ~ ~ s p r åp&
k att lörs-8.ha infört den komparativa
inekoden i arkeologien och darigenom lagt dess sakraste gsundval, så ar det ingen förtjanst, blott den ti1PfaPligheten, att jag
varit professor i zoologi och iiven ffpredragit geologi "Li Or förran
jag började utgiva något i arkeologien.)) »DA Du haft det cou-
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rage att våga yttra att jag varit en av grundläggarna av den nya
vetenskapen och alt deri blivit införd den strängt vetenskapliga
metoden, som etc., så kunde Du val aven ha vagat yttra, vari
denna metod består och vem som först infört den i arkeologien.
Det var endast av Morlot, son1 jag derförinnan i en av hans
skrifter m. m. erhöll hedersnamnet arkeologiens Cuvier. » »Du
skall med tiden komma att finna, att 'de narnmaste äro de värsta.'
Avundsjukan ä r gräslig i Svea och Göta land; blott en enda provins håller samman - småläniiingarna, as det någon av dein,
som p5 något satt gjort sig bemärkt, så Iovsjunges lian P chorus
av alla smålänningar; men mot alla andra äro de fientligt
stämda. På samma satt förhåller det sig med danskarna, att
de hos främmande upphCaJa varandra till skyarna.)) I ett brev
av den 21 juni P871 förklarar Sven Nilsson, att han mycket val
förstår att skilja mellan maniliskan och vetenskapsmannen och
att han kali högakta den förre, oaktat han ej ban dela Övertygelse med den senare. ))Jag hoppas att sannma förhållande a r
med Dig, och att Du anser mig vara din van, ehuru jag i ett
och annat tanker olika med Dig. -- Samiila firhållaiide hoppas
jag vara med Dr. Hans Hildebraiad, som jag aven högaktar Pör
hans lärdom och flit, ehuru jag varit nödsakad att för hans nargångenhet giva honom någon tillrättavisning.))
Det anses ju i allmänhet, att det var animositeten mot riksantikvarien B. E. Hildebrand, och det av honom styrda museet,
av vilket han ville skapa ett centralmuseum, som l. samlarekretsar
åstadkom stiftandet av Svenska Fornminnesfösei~ingensasom en
motvikt mot de centralistiska tendenserna. Visserligeil förklarade en av stiftarna, den gamle artisten Olof Hermelin gå en förfrågan från Montelius 1909, att han ej hade något niinne av att
fornminiiesföreningeil till e11 början stod i opposition till akadeinien - sjalv hade han akademien att tacka för mycket. Gamle
Bror Emil Hilclebrand var soin en faderlig vän, Hans och Oscar
lika vanliga.
Men Sven Nilssons öppna brev till Fornminnesföreningens
sekreterare rörande fornminneslagstiftningen och Föreningens
8 8 7 1 till T<. Maj:t avlåtna skrivelse med begäran om ändring av
stadgandet om hembygdsskyldighet för brons, vittnar nog om att
föreningen och den i ärendet avstyrkande Akademien inte stodo
på allra bästa fot aned varandra.
Oscar Montelius, som sedan 6868 var fast anställd hos Akademien, intog en förmedlaiide stalliiing. CentsalinuseiidEei~hade
i honom en övertygad anhängare, och det var val få vetenskapliga forskare aven på deii tiden som kunde gå med på, att ett
dyrbart vetenskapligt material skulle få alivandas så som Sven
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Nilssoim föreslog. »Varför neka barnen)), skriver han en gaiig,
»att ocksai hemma hava sin lilla samling, som ägaren kan sniaaaingoin f; öka och med innerlig glädje visa kamraterna var gång
då iiiigot nytt fynd tilkomnmit? Mången livlig yngling skulle
geiioin anläggandet av en liten samling, som haim får kallla sin
och efter hjärlans lust beerakta, öka och förevisa, avhåIlas fraii
vida skadligare tidsfördriv under lovtiderna. Det synes mig höra
till eia god uppfostringanetod, sch det vore ju hårt att i Sverige
neka barnen eii oskyldig glädje, som i alla länder 1i1Påles dem,
vilka dertill h a fallenhet.
Montelius deltog redan från 8870 i Forimiiainnesföre~~ingens
arbeten och vann genona sitt liberala, koncilianta uppträdande
alrtnii~goch iörtroende aven i deiaiia oppositionella krets. Det
fanns så inånga geinensamina mål att arbeta för. Vid den större
diskussiorm, sona B870 hölls vid Fornminnesförenaingens sommarmöte i Viixiö rörande osdaaandet av förhållandet mellan fornsamlingarna i landsorleil och Statens historiska museum, stod Monhelius emot eim kompakt oppositiorm, vars mest ytterligl-gaiende anhangare ansågo att »alla foriifynd borde betraktas som en handelsvara, till vilken förste upptäckaren hade full ägaiideratt;
därigeiiom skulle forilforsliningen vinna, på grund av all fri tavlans nytta; och särskilt bldroge detta lörhållande till uppkomsten
av eliskilda samlingar, som vore sa! nödvändiga.;) Resultatet av
diskussiosaen blev, tydligen genom Montdius' inlägg en kompromiss, i det inaii uttalade sig för, att lagstiftningen i avseende pa
fyi~cllav foriasaker borde andras så, akt, med bevarande av m6jlagheter för Statens historiska museum att inrymma de fosnsalier,
soin företedde ett allmiinaiaare intresse, laiadskapsmuseer och enskilda samlingar av fornsalier kunde bilda sig, vilket vore av
den allra shörsta vikt i8r utbredande av insikt och håg i dessa
amanen.
Å r 1874 Islev Montelius sekreterare i Svenska Foriiinlnnesföreningen och kvarstod I denna egenskap tills han &r 1907 blev
riksantilivarie, varefter han ftiiigerade som föreningens ordföraimde till sin död.
Montelius var Svenska Fornminnesföreningens sjal. Han
skötte dess sommarmeiten, dess tidskrift, dess saminanträden under vinlersiisongen, han b611 själv ett otal föredrag och skrev atskilliga tungtvägande avhandlingar i tidslirifteii. Hans stora
aiik%oritet var en betydande tillgang för föreningen, och hans
viiiisallla väsen gjorde sammankoiiisterm på Anglais efter förhandlingarna till sila& högtidsstunder. Det fanns ocksa för övrigt
i den gamla Foriimiianesförenii~genen rad utgräglade personligheter, salsoin Statiska Ceiatralbyråns chef Karl Sidenbladh, den
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gamle lektor Icempff med sina origii~elllateorier, kontraktsprosten
Wahlfisk, överingeniör Liildvall, målaren Olof Hermelin, för att
blott näinna några av de avlidna, som jag själv känt.
Sven Nilsson skrev en gång 1875 till Montelius: »Du ä r en
särdeles lycklig ung man, som ined goda naturanlag fått en vardad uppfostran och grundliga skolstudier, vilket vi gamla ej
kunna fägna oss av; ty ingen, soin ej erfarit det, Iran göra sig
ett begrepp onn det usla skick, vari skolorna för 60-70 å r sedan
befunno sig. Vad litet vi kunna, ha vi måst Para oss själva)).
Det ä r sant, att Montelius var en BycliBig ung inan, och jag
tror att han förblev det anda till slutet. Han ägde en berghälsa,
en karlek kil1 arbetet, en stravan att ständigt vidga sin vetenskapliga horisont, en sann Iibesalisin och vidhjiirtenhet, en kamrallighet, och ett iilitresse för de unga, som h811 kioi~oinsjalv ung.
Hans rykte som velenskapsinan steg under årens %oppmot
stjärnorna och han blev så småningom inför in- och utland en
inkarnation av svensk kulturforskning och svensk kultur. Stallningen var en smula ömtålig, ocla jag tror, att den B förbindelse
med andra orsaker vållade den spänning, som under de sisla decennierna rådde mellan Montelius och hans ungdomsvanner,
Gustav Retzius, C. D. av Wirsen och Hans Hildebrand.
Av Retzius mottog Montelius liksom under studietiden Hans
Hildebrand starka iilapulsor i vetenskapligt banseende. Till typologien - utvecklingslärans tillalrapning på fornsaksmaterialet
- denna mietod, som förde basge Montelius och Ifildebralid frann
till så glänsande segrar, fingo de troligen idén under samtalen
med den unge Wetzius, som var en begeistrad anhäiigare av darwinismen; säkert kände de också till Lubbocbs arbeten i sainma
anda.
Under studietiden ville Moa~teIius- det var air 1868 - till
Stockholin lana ett bibliotelisexemplas av Wsights fiskar, so112
Reizius använde i Uppsala. Retzius' svar visar, hurudana biblioteksförbindelserna voro vid denna tid. »Det är farligt att skicka
dem med diligensen och Jag känner ingen f. ii. som reser till
Stockholm och som kulade Iämaia dem till dig. Förresten 5s det
ingen av de examinerande professorerna, som känner till bolien,
sa du behöver inte ha reda på den».
Året 1872 företog Moritelius och Retzius gemensamt utgrävningar av gånggrifter i Falköpiiigstrakten oeli riågot air seiiare
stiftade de tillsainmans med andra kamrater det Antropologiska
Sällskapet. Det var inbe så lätt att finna på tidskriften Umers
namn - Retzius skriver i ett brev, att haii länge brydde sin
hjärna ined sådana namn som Homo, Homunculus, Adalil Homo,
Anthropos, eftersoni hela inytologien redan syntes vara upptagen.
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Ar 1876 var det ineningen, att hfontePius, Retzius o~chsprakforskaren Esaias Tegnér lilisaminans skulle fajretaga en expeclitionn
till Mirndre Asien. Wedalitör Hedluaid i Göteborg hade redaii u k lovat 30.000 kr. till föreLaget, men detta torkade in pa grund av
de oroliga politiska förhållandena i denna trakt av jorden.
Det Bar ha varit Mon-~tePius'liberalare stallning i Bivinnosalisfragan och sarskilt i Iråga om Ellen Keys förkni~ncilse,som vallade Iletziaas' brytning ammed hoaiom. H viss utstriickning voro de
sakert ense; båda voro gifta nned héigt begavade, socialt verksamnia och duktiga Bivinnor, vilka de skankte sin största tillgivenhet och hetnidran. De voro goda anhailgare av Fredrika Bremers idéer. Och aveii i sitt bedömande av k v i ~ ~ n a nfrigörelse
s
ga aiidra omraden a n del sociala voro de nog i viss man ense,
anrn hIoratelius med sin soliga, toleranta natur kunde sakert inte
stalla sig g 5 den fanatiska askeLstandpeinkt, som Retzius intog,
nar del gillde att bedönra andras s. k. felsteg p& det sexuella
området. Moailelius yttrade sig sallan i dessa fragor, meni man
har ett ganska belysande uttalaride över haimu stii88171irigi den recensiora, som hani 6900 skrev i Nordisk Tidskrift Bver Geistav
VTieds samling av »Fire satyrspel », soin utkoinmit under titeln
»Det svage liön». »Efter en st6rre middag 3r det J U e j ovanligt
att herrarna draga sig ur saloiigen in i rökrummet, och del Bian
da handa, att 'historier' dar serveras, vilka långt överskrida caen
grans, som en P salongen för damerna berättad Biistoria inte ens
far närina sig. De berattelser Herr \Vied meddelar i siil nyligen
utkomiia bok 'De&svage Kön9 hör till det förra slag~et. N a r man
laser sadaina böcker, kgimner man sig frestad att fraga, oni f6rfattaren aldrig varit i siillskap med fina och rena kvinnor. Man
finner &tminstoi?e inte i dessa skildringar iiagoni antydan av det
faktum, att sådana kviiiamor existera, och at&de lyckligtvis ingalunda iiro siillsyi~taundantag. Rarleken spelar en stor roll i
kvinnans liv, zneri att, sasolla författaren till Erotik i det nea förePiggaaide arbetet gjort, skildra enbart livir~nanserotik utan atL
det i något enda fall är fråga om karlek, som ar redo att offra
allt och fordra inket, det a r icke blott en föroliimpining mot lavinnan, det a r också ett missgrepp, soin en man med herr %Tieds
stora begåvning ej borde ha gjort sig skyldig H11. PYI%oIen sidan
b o k . . . borde Nordens biide anani och kvinnor med förtrytelse
protestera. Och jag koppas, att de skola saga, det 5s ej för en
sadan frihet vi liannpat. Det ar ej, för att kviniman pk det sättet
skall begagna siii frihet, som s& d n g a av Nordens basta inaii
deltagit i stravandena för kvinnans Erigbrelse fran det beroende,
varav hor1 så lange lidit.»
Vi se, att R4ontelius lade e j en estetisk utan en rent mora6
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lisk syn på skönlitteratur, nar det en gång föl1 honom in att
recensera en sådan bok. Familjetraditionerna och hans tidiga
aktenskap hade skänkt hoiiom en i viss man borgerligt protestaiitisk syn p& kärleken, i kvinnan sag han framför allt en kainrat
och rnedkampe på livets stig, och då han visste, att hon på flera
satt var handicapad i tavlan om brödet, förmådde honoin hans
utgriiglade ridderlighet att upptriida till henmes förmåii, ilar det
gallde hennes frigörelse på det elionomiskt-sociala oiilrådet. Det
bör darvid icke glöminas, att Montelius var en stor charinör enligl
nutida terminologi, och att hans charme omsvepte manniskoriia,
som kommo i beröring med Prnonom; hans vackra vanliga vinnande leende kunde uppskattas av en man såviil som av en kvinna.
Med skolkainrateaa Carl David av Wirsén stod Montelius
lange p& basla fot. I ett studentbrev av 8863 kallar honom Wirsén sin ädle broder och frände. Under de bada studenternas promeiiader ut till »Map» i Uppsala ISr det Iia initräffat att Moiiteliiis under diskussionerna ined den d& för tiden radilcale Wirsen
måste försvara tron på Guds existens.
Wirskn medarbetade i Nordisk Tidskrift, vars redaktör
Montelius blev E slutet a v 1878-talet, och Montelius fick t. o. an.
en svensk akademibelöniing a r 1885.
Men 1 början av 1900-talet kom det en fnurra på tråden.
Amanuensen John Krease vid Nationalinuseum hade i en recension i Nordisk Tidskrift av ett skönilitteriirt arbete uttalat sin
förvaning över alt Selma Lagerlöf och Verner von Heidenstam
ej invalts till inedleininar av Sveaislia Akademien. Denna anmarkning mot en »officieP1» och Biark ingr sacrosancl- irastitution
grep så djupt JVirskn, alt han hor, Letterstedtska Sällskapets styrelse anhöll om Montelius' avsattning fran redaktörskapet - vilket naturligtvis inte accepterades.
P sin iiekroIog över Montelius heriitiar- B. Salin en muntrande anekdot från en nigot senare tidpunkt. »Niis Vetei~slcapssocieteten 4 Uppsala 1910 firade sitt 200-arsjubileum ined en fest,
deltogo Wirséii och Montelius 4 densamma. C. D. W. yttrade
dagen efter till en van: Det var en högstämd fest i går. Där
förekom endast ett skorrande missljud, och det var när fiIonkelius
yttrade: » i var barndom fingo vi lara oss, att manniskan var
skapad efter Guds beläte, men numera säger oss vetensliapen
tvartoin, att gudarna iiro danade efter människans. »
Montelius var som vi förstal hela sitt liv fylld av sin ungdoms entixsiastiska och Ivatbakta liberalism, under det att atskilliga av hans kamrater avföllo fran densamma. Det var heler
Inget avsteg från den ganila libcralisme~i,då haii 1914 anslöt sig
till den fraktion, som satte devisen Forsvaret frainst på sin fana.
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I allmänhet visade Montelius intet starkare intresse för politiken; sasoin redaktör för Nordisk Tidskrift blev han van att
uildvika alltför brännaiide arnnen. Hanas utländska korrespondeiiter viidjack ej sällan till hoilona i politiska frågor för att kunaiaa
lillgodogöra sig hans stora auktoritel iiveil i de inre striderna,
anen jag tror, att Montelius härvid framgick mycli.et Iörsiktigt.
Salomon Reiiaach vädjade till hoaaom under Dreyftis-alfärens
dagar och vid varldskrigets utbrott. Moralelius' sympati lag viil
p5 de gerrnaaaska brödernas sida, men hail blev ej till den grad
parlisk, att han blev den eaae rnolst6ndarens svurne advokat; efter
varldskriget, näs det gällde att hela det, som brustit under v5r1dskriget, var det $il1 honona soin man fran fransk sida viiilde sig
fUr att f5 de gamla koiigresserila i gång.
Sasona eii av sveilska akademiens internationellt mest kanda
rnedleminar erhöll Montelius ocltsa m h g a skrivelser fr&^ utliiiadslaa notabiliteter med förslag liQ1 Nobelpristagal-e, som man
hoppades hala skulle kunna genoandriva.
Reiniach f6ïeslog P. ex. Frazer, the Golden Boughs ber6mde
Cöriattare, och teaterdirelitören Max Reinhardt gjorde hos Monlelius en frarnstalli~iiagatt gyiaiaa Hugo von Hofmansthals k a l i
didatear. »Dieser seiner Generation Bsl er iaicht naelir ein Dichter,
sondera1 cler Dichter -.
När Oscar Montelius den 4 nov. 8926 bortgick, Piiinde den
unga forskningen i Sverige att med honoin en hel epok steg ned
i graven. Han stod för oss som ordnaren av kaos, som ett motstycke inom forslaniimgen till Linné p5 Biologiens omrade. Vi
ipverdrev kanske iiagok, ty ännu nagra ar levde i Rögenharnia
Sophiis Muller, ocksa ett av den nordiska arkeologiens stora
imann.
Bland de onnd~ineni,som fäPPdes oan Enonom vid knalas död,
kan narniaas laagra. Professor Gustav Rossinina, en ledare laism
tysk foraiforslalaing, chauvinist men dock annu vetenaskapsman,
yttrade: »Hans metod hade allmängiltighet för alla lander och
tider, diis arkeologiskt material i tillräcklig mängd a r iUr handear.
Montelius hade darined uprapnatt n5got ännu större, näanlicgeil att
göra den förhistoriska arkeologien till en fullt sJälvst5imdig vetenskap. Räianetecknande för Montelius' vetenskapliga karaktar var
icke avgrundsdjup visdoin utan framstaende ordaaiaagssinne, nyliter klarhet, sunt förslanad.»
SaPonioaa Sheinach, chef för det franska natioiaaBmbiseet i St.
Gerinain en Laye, yttrade: »Det a r mycket sallan som Moiitelius
hiiiagivit sig åt filosofislia betraktelses. P 5 inanniskor hava gjort
mera för cieteraninismens sak; ingen h a r niiiidse talat därom.
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Som den positiva ande han var, tänkte han, då haii forskade
efter nya fakta, vilkas hela vasen han visste att giva uttryck &t,
icke på att nnodifie~avasa föreställningar om den mänskliga natureii utan på att uppbygga nariligsflitei~shistoria p& vetenskapliga giuiader. Han gjorde detta med stadigvarande framgaiig
för hela den förhistoriska tiden, sorri utanför romerska rikets
gränser sträckte sig anda fram till år P000 av var tideräkning
och längre. . . Han har siillan inisstagit sig. . . Han blev en inastare i ordets egentligaste mening, en inastare genom sina idéers
livgivande makt, en mästare genom sina forskningars exeinplariska noggrannhet, en mastare geiiom framställningens enkelhet
och klarhet. Det as ej blott i de Skandinaviska laniderna han
bildat skola; alltsedan P874 hava alla upplysta fornforskare varit
hans Erjungar. »
T . J . Arne.

(Tryckt sepiember 1944).

