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(1843–1921)
Anders Kaliff

Oscar Montelius (1843–1921) är utan tvekan den mest kända av alla svenska 
arkeologer, tillika en av de mera betydande i arkeologihistorien. Också i skri-
vande stund, nästan 100 år efter hans bortgång, är hans namn välbekant för var-
je arkeologistudent, och inte enbart av idéhistoriska skäl. Hans insatser är ännu 
av grundläggande betydelse för kronologi, datering och typologisk metod. Inte 
minst är Montelius’ periodindelning av den skandinaviska bronsåldern fortfa-
rande i allt väsentligt giltig. Även internationellt betraktas han som en av de 
stora inom arkeologin. Jag ska inledningsvis nämna ett personligt vittnesbörd 
om det, från ett samarbete jag i början av 2000-talet hade med kinesiska arkeo-
loger från Chinese Academy of Social Sciences (CASS). Jag minns hur deras 
dåvarande chef, professor Liu Qingzhu, särskilt lyfte fram Oscar Montelius 
som en ledstjärna för honom själv. Han nämnde Montelius tillsammans med de 
i Kina särskilt högaktade (men i hemlandet mindre omsorgsfullt hågkomna) 
svenska forskarna Johan Gunnar Andersson (»Kina-Gunnar»), Sven Hedin, 
Bernhard Karlgren och Folke Bergman.

Oscar Montelius föddes 1843 på S:t Paulsgatan 11 på Södermalm i Stock-
holm, som son till hovrättsrådet Oscar Augustin Montelius och hans hustru 
Clara (född Norin). Huset, där han föddes och förblev boende livet ut, finns 
ännu kvar. Släkten härstammade från Uppland, där en förfader som var kyr-
koherde hade antagit efternamnet Montelius i början av 1700-talet. I flera ge-
nerationer var sedan släktens manliga företrädare präster och lägre ämbetsmän. 
Oscar visade från unga år prov på studiebegåvning, och genom familjens nära 
vänskap med riksantikvarien Bror Emil Hildebrand och dennes familj fann han 
tidigt sitt intresse för fornforskning. Oscar var jämnårig med Bror Emils son 
Hans, sedermera riksantikvarie liksom fadern. Även Montelius kom så små-
ningom att beträda denna post.
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År 1861 skrevs Oscar Montelius in för studier vid Uppsala universitet, och 
från att först ha studerat naturvetenskap valde han en inriktning mot historia 
och fornkunskap. Genom kontakten med Bror Emil Hildebrand, en vänskap 
som hade stor betydelse för valet av studier och forskarbana, tjänstgjorde han 
under studietiden också som assistent åt riksantikvarien vid det nyskapade Sta-
tens Historiska Museum i Stockholm, till vilket Hildebrand varit tillskyndare. 
Trots dessa erfarenheter var Montelius’ väg in på den arkeologiska forskning-
ens bana inte helt rak. Han var en tid tveksam om han verkligen skulle gå vidare 
till doktorsgraden med ett arkeologiskt ämne eller avsluta sina akademiska stu-
dier för att direkt fortsätta en antikvarisk bana inom museet. Förmodligen var 
riksantikvarien Bror Emil Hildebrand också då ett viktigt stöd för Montelius, 
och han fick honom att fortsätta forskarkarriären (Baudou 2012:55–92). Efter 
studier som varvats med arbete på Historiska museet tog Montelius sin kandi-
datexamen i Uppsala 1868, och redan året efter disputerade han för doktorsgra-
den. 

1868 förordnades han som extra ordinarie amanuens vid Vitterhetsakade-
mien, för arbete på Statens Historiska Museum, för att 1871 bli ordinarie sådan 
och från 1880 förste amanuens. Det faktum att Montelius under en stor del av 
sin yrkeskarriär tjänstgjorde som förste amanuens har varit föremål för viss 
skämtsamhet. Samma titel var min egen första, när jag erhöll tjänst vid Riks-
antikvarieämbetet och Statens Historiska Museum på 1980-talet. Vi som inne-
hade den då lägsta tjänstetiteln för fast antikvarisk tjänst inom myndigheten 
skojade ofta om att självaste Montelius minsann också varit just förste amanu-
ens.

Oscar Montelius föddes i en tid då den moderna arkeologin formades av 
personer som C. J. Thomsen, J. J. A. Worsaae och Sven Nilsson. Trots att ar-
keologin som vetenskap vuxit fram redan under första hälften av 1800-talet 
dröjde det länge innan den blev en egen självständig disciplin. Montelius’ 
livslopp sammanfaller därför med tiden från arkeologins första steg som en 
egen vetenskap fram till dess fullständiga professionalisering. När han dispu-
terade för doktorsgraden på den arkeologiska avhandlingen Från Jernåldern
(1869), skedde det i ämnet historia. Från att ha varit ett ämne som egentligen 
inte fanns i den akademiska världen, existerade vid Oscar Montelius’ död 
1921 lärostolar i arkeologi (nordisk fornkunskap), inte enbart i Uppsala utan 
även i Lund. Under hans tid blir arkeologin också i hög grad en del av en bä-
rande samhällsideologi, där den egna nationens äldre historia och ursprung 
var nära sammanlänkade med den dagsaktuella politiken. Det gällde i ett fler-
tal länder, och Sverige var inget undantag. Montelius själv var förstås en del 
av detta skeende, men hans livsgärning karaktäriserades samtidigt av en för 
sin tid relativt kritisk hållning till en överdriven betoning av den egna natio-
nens förhistoria.

År 1871 gifter han sig med Agda Reuterskiöld (1850–1920), som kom att få 
en mycket stor betydelse för honom, också professionellt. Under lång tid följde 
hustrun med på forsknings-, konferens- och föreläsningsresor runt om i Euro-
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pa. Hon gjorde också en hel del av det grundläggande dokumentationsarbetet, 
när det gäller teckning av föremål i olika samlingar som besöktes. På så sätt 
kom Agda Montelius att fungera som Oscars ständigt närvarande forsknings-
sekreterare och även som en kritisk och betydelsefull läsare av hans manus. De-
ras relation beskrivs på ett mycket fint och utförligt sätt av Evert Baudou i den-
nes gedigna biografi över Oscar Montelius från 2012.

En av Bror Emil Hildebrands bärande idéer var att det behövdes stora mate-
rialsamlingar för att man skulle kunna bedriva verkligt god arkeologisk forsk-
ning. Det var en av grundtankarna bakom Statens Historiska Museum som en 
central, nationell institution. Samtidigt orsakade museets tillkomst en schism 
mellan den nyligen tillkomna Svenska fornminnesföreningen och Vitterhets-
akademien, huvudman för museet och med Hildebrand som dominerande före-
trädare. Inom Fornminnesföreningen, vilken inte främst riktade sig till profes-
sionella antikvarier och fornforskare utan till en intresserad, bildad allmänhet, 
uppfattades i stället lokala fornsakssamlingar som något positivt. Särskilt syn-
lig blev den här konflikten i förhållandet mellan Hildebrand och den i Fornmin-
nesföreningens begynnelse mycket tongivande konstnären och kulturhistoriska 
skildraren Nils Månsson Mandelgren. 

Ett ursprungligt syfte med föreningen var att skapa nationell samling kring 
svensk arkitektur och tradition, men inte minst via Montelius’ inflytande för-
ändrades fokus mot ett mera vetenskapligt intresse för arkeologi och konst-
historia. Ett engagemang i Fornminnesföreningen passade Montelius väl. Han 
blev invald redan 1870, trots att han som amanuens vid Statens Historiska 
Museum associerades med en verksamhet som stod i opposition mot delar av 
föreningens strävanden. Han blev tidigt redaktör för årsskriften, Svenska Forn-
minnesföreningens Tidskrift, som han omvandlade till en kvalificerad antikva-
risk tidskrift med god spridning. 1906 slogs denna samman med Kungl. Vitter-
hets-, historie- och antikvitetsakademiens månadsblad, varvid den ännu exis-
terande tidskriften Fornvännen skapades. 1874 utsågs Montelius till Fornmin-
nesföreningens sekreterare, en post som han innehade ända fram till 1908, då 
han blev ordförande. Rollen som sekreterare passade honom väl och möjlig-
gjorde kontakter med stora grupper av antikvariskt intresserade personer. Mon-
telius hade en mycket utåtriktad läggning och lätt för att skapa förtroende. Hans 
person och engagemang bidrog i hög grad till att överbrygga motsättningarna 
mellan Svenska fornminnesföreningen och Vitterhetsakademien. Hans infly-
tande gjorde sig också märkbart genom att många utländska ledamöter valdes 
in i föreningen, bland dessa ett antal av de mest namnkunniga arkeologerna vid 
denna tid (jfr Baudou 2001; Salin 1922). 

I en tid då föreläsningar om arkeologi och forntid rönte stort intresse blev 
Montelius en omtyckt och uppskattad föreläsare. Han reste mycket och höll 
föreläsningar runt om i landet liksom vid Statens Historiska Museum i Stock-
holm, där han regelbundet föreläste för allmänheten fram till sin död. Monte-
lius tycks ha haft en sällsynt god förmåga att kommunicera med både akade-
miskt skolade kolleger och en intresserad allmänhet. Genom sin vinnande per-
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Oscar Montelius besöker Gabriel Gustafsson vid utgrävningen av Osebergsskeppet 4 september 
1904. ATA.
sonlighet skapade han sig ett stort kontaktnät såväl inom Sverige som inter-
nationellt, och hans skrifter fick snabbt internationell ryktbarhet. Den för- 
stärktes av hans frekventa resande och framträdanden vid internationella kon-
ferenser, av vilka särskilt kan nämnas de internationella kongresser som anord-
nades i Köpenhamn 1869 och 1873, i Bologna 1871, i Stockholm 1874 och i 
Budapest 1876.

Montelius for ständigt på forsknings- och studieresor i Sverige liksom på 
vidsträckta utländska sådana. Han reste ovanligt mycket för sin tid, vilket 
förmodligen är en viktig anledning till hans framgång och genomslagskraft, 
likaså till förmågan att upprätthålla nätverk och förmedla forskningsrön. 
Han besökte flertalet viktiga arkeologiska samlingar i Europa men också 
samlingar och utgrävningar i såväl Nordafrika som Mindre Asien. Särskilt 
intresse ägnade han arkeologin i Italien, dit han reste ett stort antal gånger. 
Under åren 1869–85 besökte han samtliga europeiska länder förutom Grek-
land och Turkiet, och i samband med resorna deltog han i arkeologiska kon-
gresser och möten. Genom sina frekventa studieresor fick Montelius en per-
sonlig inblick i fornsaksmaterialet som ingen annan samtida arkeolog, och 
han blev väl förtrogen med så gott som allt väsentligt källmaterial som var 
känt i dåtiden. Resorna blev därigenom en viktig förutsättning för att han 
skulle kunna göra den allsidiga bedömning av Europas bronsålderskultur 
som blev så betydelsefull för hans forskningsresultat, inte minst om brons-
ålderns tidsindelning. 
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Förutom med periodindelningen förknippas Montelius’ namn vanligen med
skapandet av den typologiska metoden, en insats han inte var ensam om. Trots
de konflikter mellan Hans Hildebrand och Montelius som med tiden blev allt
större, även om de sällan märktes utåt, har de två gått till arkeologihistorien för
att tillsammans ha introducerat typologin i början av 1870-talet. Den bygger på
att föremål ordnas kronologiskt i relation till varandra efter deras grad av likhet
och det sätt på vilket de kan ha utvecklats ur varandra. Metoden påminner
mycket om Darwins utvecklingslära för den biologiska evolutionen, vilken då
var högst aktuell. Sannolikt finns också ett visst inflytande därifrån, även om
den åtminstone från början inte var direkt uttalad. 

Montelius’ bronsålderskronologi har för eftervärlden ofta framstått som di-
rekt sprungen ur en tillämpning av den typologiska metoden. Det är dock en
uppfattning som kan ifrågasättas. Bo Gräslund anser i sin text om Montelius för
Svenskt Biografiskt Lexikon (1985–87; jfr Gräslund 1974) att Montelius’ kro-
nologi i allt väsentligt baseras på de slutna fynden och att typologin egentligen
underordnades fyndsammanhangen. Gräslund menar att Hildebrand nog i hög-
re grad var den typologiske tänkaren, medan Montelius’ storhet var av annan
art. Som forskare var han en utpräglad empiriker, betydligt mera än teoretiker.
Hans kanske främsta styrka låg i det omfattande och metodiska sättet att samla
information och att systematisera mycket stora källmaterial. Det arbetet utgjor-
de grunden för hans övertygande analyser och för möjligheten att se de stora
sammanhangen. 

Trots en livslång forskargärning inom arkeologin blev Montelius aldrig chef
för någon universitetsinstitution. Det fanns under 1800-talets sista decennier
och de första åren på 1900-talet en strävan mot att förmå statsmakterna att satsa
medel på att inrätta en lärostol i arkeologi. Montelius hade i så fall varit en san-
nolik kandidat att inta en sådan plats. Det kom dock att dröja innan tankarna
om en professur förverkligades. Först 1913, samma år som Montelius fyllde 70
år, inrättades den första lärostolen i arkeologiämnet i Sverige, vid Uppsala uni-
versitet. Det skedde samma år som Montelius avslutade sin sexåriga period
som riksantikvarie, och hans tid som den arkeologiska forskningens front-
gestalt var redan passerad. Även utan lärostol höll dock Montelius 1889–93
föreläsningar i »jämförande fornforskning» vid Stockholms högskola. Bland
de namnkunniga arkeologer som deltog vid föreläsningarna märks bland andra
Oscar Almgren och Bernhard Salin.

Oscar Montelius fick visserligen professors namn 1888, men han var
ändå under större delen av sitt yrkesliv underställd riksantikvarien, som i
egenskap av ordförande för Vitterhetsakademien var museets chef. När Bror
Emil Hildebrand avgick som riksantikvarie 1879, efterträddes han av sonen
Hans, som i sin tur satt kvar på posten fram till 1907. Sina mest banbrytande
forskningsinsatser gjorde därför Oscar Montelius i en formellt underordnad
position som tjänsteman vid Statens Historiska Museum. Man kan med rätta
fråga om inte Montelius långt tidigare borde ha kommit i åtanke för en högre
tjänst än den han innehade fram till 1907. Samtidigt är det förmodligen så
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att just de tjänster och uppdrag han hade, som förste amanuens vid Historis-
ka museet och som sekreterare i Fornminnesföreningen, i hög grad möjlig-
gjorde hans forskning. En högre administrativ tjänst skulle ha tvingat hans 
energi att ta sig andra uttryck, något som också blev fallet under tiden som 
riksantikvarie. Kanske var det på grund av att han under lång tid inte främst 
behövde befatta sig med representativa och administrativa göromål som 
Montelius fick tid och kraft till sin imponerande forskargärning (Baudou 
2012:327–343).

Efter att Hans Hildebrand avgått med pension, blev Montelius trots allt slut-
ligen utnämnd till riksantikvarie år 1907. Han skulle då inom ett par dagar fylla 
64 år och utnämningen får nog delvis ses som en hedersbetygelse till den då 
världsberömde forskaren, som erkänsla för de stora insatser han gjort för 
svensk arkeologi. Uppdraget var i hög grad representativt och hans forsknings-
verksamhet blev inte längre lika omfattande. Han hade dock stora planer för 
fortsatt publicering, såväl när det gällde skandinavisk arkeologi som rörande 
Centraleuropa och Medelhavsområdet. 

Montelius kom under 1910-talet i allt högre grad att ägna sig också åt andra 
frågor än arkeologin, och han hade ett stort samhällsengagemang med intresse 
för bland annat kvinnors rättigheter. Han var nu en i hög grad offentlig person 
och kunde uppträda med stor auktoritet. År 1917 blev han invald i Svenska 
Oscar Montelius på promenad i 
Bretagne med Knut Stjerna 1908. 
UUB.
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Akademien på stol nummer 18 efter filosofen Vitalis Norström. Också i detta 
fall kom Montelius att följa efter Hans Hildebrand som avlidit samma år, även 
om det inte var just dennes stol som tillföll Montelius. Oscar Montelius var då 
redan ledamot av ett flertal utländska lärda sällskap och akademier och sedan 
länge ledamot av Vitterhetsakademien (1877) och från 1895 av Vetenskaps-
akademien.

Den mycket produktive Montelius bidrog genom sina arbeten på ett avgö-
rande sätt till fastställandet av relativa och absoluta kronologier för Europas 
förhistoria. Med utgångspunkt i Christian Jürgensen Thomsens treperiods-
system och Jens Jacob Worsaaes arbeten byggde han upp kronologier för 
dittills odaterade fornfynd. Om tidsbestämning inom bronsåldern med särskildt 
afseende på Skandinavien från 1885 var det arbete som lade grunden till den 
indelning av bronsåldern i sex perioder som ännu används. Under många år var 
Montelius’ forskningar främst inriktade på bronsåldern, och han skrev en 
mängd uppsatser på olika språk om ämnet. Den förhistoriska periodindelning-
en utvecklades dock ytterligare i Den nordiska järnålderns kronologi, 1895–
97. 

Oscar Montelius skrev och publicerade mycket, mer än 400 skrifter, och 
höll därtill ett oräkneligt antal föreläsningar, vanligen utan manus. Av hans 
tryckta verk kan jag här endast nämna några få. Förutom de ovan nämnda fram-
träder bland andra Zur Chronologie der jüngeren Steinzeit in Skandinavien
(1891) och Die Chronologie der ältesten Bronzezeit in Norddeutschland und 
Skandinavien (1900). Förutom åt svensk och skandinavisk arkeologi, ägnade 
Montelius, som nämnts, även stor uppmärksamhet åt Centraleuropa och Me-
delhavsvärlden, inte minst Italien och Främre Orienten, bl.a. med det betydel-
sefulla verket La civilisation primitive en Italie depuis l’introduction des 
métaux, del 1–3 (1895, 1904, 1910).

Förutom att vara en uppskattad förmedlare av arkeologi via föreläsningar 
gjorde Montelius också en motsvarande skriftlig gärning för att popularisera 
och sprida arkeologisk kunskap. Bland hans populärvetenskapliga böcker kan 
nämnas Lifvet i Sverige under hednatiden (1873), som också gavs ut på 
franska, tyska och engelska i omarbetad form, och inte minst Minnen från vår 
forntid (1917). Den senare används i viss mån fortfarande i grundläggande 
fornsaksundervisning, inte minst på grund av de av Olof Sörling ytterst nog-
grant och skickligt avbildade föremålen. 

Oscar Montelius gick bort i sviterna av lunginflammation i början av no-
vember år 1921, i en ålder av 78 år. Han var mycket aktiv in i det sista, och som 
föreläsare framträdde han så sent som månaden före sin död. Sina sista år som 
forskare ägnade han främst åt studiet av Greklands och Främre Orientens för-
historiska kulturer. Postumt utgavs verken Die älteren Kulturperioden im 
Orient und Europa, Vol. 2 (1923) och La Grèce préclassique (1924–28). Oscar 
och hans 1920 bortgångna hustru Agda ligger begravda på Norra begravnings-
platsen i Stockholm under ett egenartat utformat gravmonument i form av en 
dös.
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