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Historiska museet och framtiden:  
Från Oscar Montelius typologiska tidsvågor  

till det goda samhället 

Johan Hegardt 

Oscar Montelius (1843–1921) föddes på S:t Paulsgatan 11 på Södermalm 
och bor hela livet i samma hus. 1871 gifter han sig med Agda Reuterskiöld, 
känd för sina insatser i Fredrika Bremer-förbundet. Paret får aldrig några 
barn. Efter studier i Uppsala kommer Montelius till Historiska museet 1868, 
ett museum som har sin plats i Nationalmuseums bottenvåning. Här blir 
han kvar till sin pensionering 1913. 

Nationalmuseum invigs samtidigt med öppnande av Stockholmsutställ-
ningen den 15 juni 1866, en pan-nordisk utställning som är en konsekvens 
av Skandinavismens kollaps i samband med Danmarks förlust i kriget mot 
Tyskland 1864. I stället för att komma danskarna till hjälp har svenskarna 
backat och därmed faller idén om den skandinaviska enheten. Genom 
Stockholmsutställningen vill man nu fokusera på den nordiska kulturen.  

Dagens konstmuseum är 1866 ett kulturhistoriskt museum med det 
uttalade syftet att fungera som en nod för samlingar utspridda runt 
Stockholm: konst, konsthantverk, egyptiska samlingar, samlingar från 
medelhavsområdet, historiska rustningar och klädesplagg, samlingar från 
Asien och andra fjärran områden samt Historiska museet. Samma år invigs 
nya lokaler åt Naturhistoriska riksmuseet på Drottninggatan. Sverige ståtar 
med två praktmuseer, ett över kulturen och ett över naturen. Några år 
senare läggs grunden för ytterligare ett museum i några våningsrum på 
Drottninggatan, Artur Hazelius Skandinaviska-etnografiska samling, som 
senare blir Skansen och Nordiska museet. Ytterligare ett museum med 
nationalmuseumkaraktär kan nämnas, nämligen Armémuseum på Riddar-
gatan, som öppnar 1879 under namnet Artillerimuseum. 
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Mellan åren 1866 och 1907, när Nordiska museet tillsist står klart, skapas i 
Stockholm en utställningsyta på 10 000-tals kvadratmeter. Detta enorma 
samlande hör samman med flera faktorer, exempelvis behovet att visa ett 
civiliserat samhälle, men kanske framför allt med insikten att tiden går 
framåt med motorkraft och lämnar vrakrester efter sig, som etnologen Ernst 
Klein uttryckte det.1 Tiden inbegriper både en möjlighet och ett hot, en 
insikt som förstås inte är ny, men som får sin konsekvens inom den museala 
praktiken och som resulterar i ett febrilt byggande av museer. 

Oscar Montelius befinner sig mitt i denna våg av museal expansion. Han 
blir en central gestalt i det svenska kulturlivet. Sedan tidigare är han med-
lem i Vitterhetsakademien, 1895 blir han ledamot av Vetenskapsakademien 
och 1917 blir han ledamot av Svenska Akademien på stol 18. Montelius är 
också känd som en kvalificerad folkbildare.2 Han har “star quality” och hans 
föreläsningar på museet, för arbetare eller på landsbygden drar stora skaror. 
I Europa är han erkänd och under 1930-talet användes hans typologiska 
metod t.o.m. av kinesiska arkeologer.3 

Oscar Montelius 

Samma år som Oscar Montelius dör publicerar Gunnar Ekholm4 ett försök 
att summera närmare hundra år av bronsåldersforskning. Begreppet brons-
ålder härstammar från den danske fornforskaren Christian Jürgensen 
Thomsen (1788–1865), som 1836 efter flera års arbete i Danmarks national-
museum publicerar sin idé om de tre förhistoriska perioderna sten-, brons- 
och järnålder.5 Kronologin godtas ganska omgående inom de europeiska 
akademierna. Men indelningen är grov och saknar absolut datering och är 

 
1 Ernst Klein, “Vikingaskeppens ättlingar i svenska farvatten”, i Nordiska museets och 
Skansens årsbok Fataburen, red. Andreas Lindblom, Gösta Berg & Sigfrid Svensson 
(Stockholm, 1932). 
2 Evert Baudou, Oscar Montelius: Om tidens återkomst och kulturens vandringar 
(KVHAA, Stockholm: Atlantis, 2012). 
3 Chen Xingcan & Magnus Fiskesjö, “Oscar Montelius and Chinese Archaeology” in 
Bulletin of the History of Archaeology, 24:10, 2014, 1–10. 
4 Ekholm var en svensk arkeolog. 
5 Christian Jürgensen Thomsen, Ledetraad til nordisk oldkyndighed, (Kjöbenhavn: det 
konglige Nordiske old-skrift-selskab, 1836). 
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istället baserad på en s.k. relativ datering.6 Det är Montelius som lyckas 
tilldela bronsåldern en absolut datering och han gör detta genom ett 
minutiöst jämförande av föremål från stora delar av Europa.7 

Under 1800-talet och fram till första världskriget råder passfrihet8 och 
svenska arkeologer reser intensivt i Europa för att besöka museer och 
privata samlingar. Tanken med dessa resor är att jämföra föremål från olika 
länder i syfte att finna belägg för dateringar och utvecklingslinjer. Denna 
jämförande metod kallar Montelius för den komparativa typologin, en 
metod som, enligt honom själv, skapar en ”konstgjord indelning”.9  

Om det enbart handlade om att tilldela bronsåldern en absolut datering 
hade Montelius aldrig behövt publicera sig så rikt som han gör, eller 
beskriva sin metod så utförligt som han gör. Dateringen av bronsåldern är 
en sak. En annan är att bronsåldern utgör en viktig kugge i idén om kultur-
utvecklingen. I en intervju i Aftonbladet 1897 påpekar han följande:  

Den som studerar historien […] blir lätt […] till sin politiska uppfattning liberal 
och till den allmänna uppfattningen optimist. Han blir liberal, emedan han ser, 
huru de förhållanden, som betinga individens och folkens lif, växlat, och då 
förstår han, att hvad man nu kallar det bestående, förr eller senare måste 
förändras. Han blir optimist, emedan han ser, huru de förändringar, som hittills 
inträffat, i det stora hela varit förbättringar. Just därför han känner forntiden, 
skulle han ej hafva velat lefva i den. Han föredrager att lefva i nutiden. Hälst 
skulle han vilja lefva i framtiden. 

Det är denna process som Montelius försöker beskriva i sina böcker och 
illustrera på Historiska museet. Att tilldela bronsåldern en absolut datering 
är därför bara en del av ett större projekt. 

Men om hans metod är konstgjord och han själv är en liberal optimist 
som helst vill leva i framtiden hur ska han illustrera denna process? En 
tänkbar inspiratör är Darwin. Montelius skriver:  

… dels i afseende på utvecklingsläran stå på rent darwinistisk ståndpunkt […] 
Hvad arten är för naturforskaren, det är nämligen typen för den förhistoriske 

 
6 Bo Gräslund, Relativ datering. Om kronologisk metod i nordisk arkeologi, (Tor, Tidskrift 
för nordisk fornkunskap, Vol. XVI, Gustavianum, Uppsala, 1974). 
7 Gunnar Ekholm, Studier i Upplands bebyggelsehistoria. II. Bronsåldern, (Uppsala, 1921), 1. 
8 John Torpey, The invention of the passport: Surveillance, citizenship and the state 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2000). 
9 Oscar Montelius, Om tidsbestämning inom bronsåldern med särskildt afseende på 
Skandinavien (KVHAA Handlingar 30, Stockholm, 1885) 84. 
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fornforskaren, och den sistnämnde […] söker numera att äfven spåra det inre 
sammanhang, som finnes mellan typerna, och visa, huru den ena typen, liksom 
den ena arten, utvecklat sig ur den andra. Vi kalla detta typologi.10  

Även om Montelius är darwinist haltar liknelsen mellan biologiska väsen 
och ting väsentligt, men accepteras så länge det handlar om forntiden eller 
s.k. primitiva kulturer. Darwin förklarar de slumpmässiga förändringar som 
leder fram till en viss art genom selektionsteorin, som huvudsakligen 
användas för att följa förändringen bakåt i tiden. Montelius typologi 
studerar förloppet i den omvända ordningen. Han börjar i botten:  

På högens botten låg ett stort rundt stenröse /…/ Alla dessa grafvar hade ett 
sådan inbördes läge, att ej ringaste tvifvel kan råda derom, att den understa är 
äldst; att den mellersta tillkommit först en längre eller kortare tid derefter och att 
den öfversta är yngst.11 

Typologin har ringa likheter med selektionsteorin utan bygger snarare på 
stratigrafi – lagerföljd.12 Montelius bör ha begripit detta och även de natur-
vetare som lyssnade till honom, men alla var fullt upptagna med idén om 
utvecklingen. 

Frågan är vad det är för utveckling Montelius följer, och vad denna 
konstgjorda indelning egentligen visar. Den inte är relevant för forntida 
förhållanden eftersom människan inte lever efter en konstgjord kultur-
utveckling. Korrelation saknas därför mellan Montelius systematisering och 
de forntida sammanhang där föremålen en gång skapades. Det är inte heller 
Montelius tanke. Vad han vill visa är att kulturutvecklingen pekar mot 
framtiden och ligger till grund för den framtidstro som han ville sprida. För 
att ro sitt projekt i hamn sätter han berättandet i centrum. Ett exempel:  

 
10 Oscar Montelius, “Typologin eller utvecklingsläran tillämpad på det menskliga 
arbetet” (Svenska fornminnesföreningens tidskrift, 10:3, 1899), 237–268. 
11 Skånska Aftonbladet och Sydsvenska Dagbladet, ”Från 3000-åriga grafvar. Märkliga 
fornfynd i Hammarlöf”, 20 september 1892. 
12 Gräslund, Relativ datering, 207–216. 
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Hvad åldern af de nu omtalade italienska spännena beträffar, synes det mig vara 
klart att, om vi fästa oss endast vid hufvuddragen, typerna i allmänhet hafva följt 
efter hvarandra i tiden ungefär i samma ordning, hvaruti de här behandlats.13 

Boken är med andra ord disponerad efter den tidsliga utveckling som han 
tycker sig kunna urskilja genom sin typologi. I samma bok hittar vi det 
kanske mest bisarra uttrycket för typologins egen besynnerliga logik: 

Erfarenheten från södra Europa visar emellertid, såsom vi sett, huru på ett visst 
utvecklingsstadium af spännet nålen städse [alltid] har en benägenhet att frigöra 
sig, tydligen emedan det på detta stadium möter svårigheter att göra nålen af 
samma stycke som spännet, utan att försvaga det hela.14  

Montelius vägrar uppenbarligen att tala om forntidens människor. Han är 
inte heller speciellt intresserad av forntiden, eller av föremål heller för den 
delen. Han vill tala om “typer”. 

Typer i följd har en större berättelsepotential än spännen eller yxor i 
följd. Skälet är att typen neutraliserar det enskilda och specifika i föremålet. 
Typens väsen ligger i dess konstruktion och inte exempelvis i dess form eller 
specifika skönhet. Montelius skriver:  

Ett sådant spänne i sin enklaste form är /…/ den ännu i dag brukliga säkerhets-
nålen. Men denna enkla form är mäktig af en förvånande rik utveckling, hvarför 
knapt någon fornsaksgrupp erbjuder en större omvexling än spännenas samt i 
följd deraf är ett lämpligare föremål för typologiska undersökningar och af större 
betydelse för fornforskningen.15 

Här ska vi inte förblindas av säkerhetsnålen, även om den förklarar en del. 
Istället är det begreppet ”omvexling” som är intressant. För Montelius är 
begreppet nämligen synonymt med utveckling och kanske också med 
Darwins selektionsbegrepp. Här finner vi också ett tydliggörande från 
citatet ovan där Montelius skrev: “Han söker numera att äfven spåra det 

13 Oscar Montelius, “Spännen från bronsåldern och ur dem närmast utvecklade former. 
Typologisk studie af Oscar Montelius” i Antiqvarisk tidskrift för Sverige, 6:3, 1880–1882, 
79. 
14 Ibid., 30. 
15 Ibid., 3, min kurs. 
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inre sammanhang, som finnes mellan typerna, och visa, huru den ena typen, 
liksom den ena arten, utvecklat sig ur den andra.”16 

Montelius typologi handlar med andra ord om att definiera det ögon-
blick där typen växlar om från den ena till den andra. Ögonblicket är inte 
vilket ögonblick som helst, utan en tid-punkt. Därför säger Montelius att:  

För ett fynd, i synnerhet om det tillhör en tid, då mynt ännu ej voro i bruk, är 
ofta ett spänne … af samma betydelse för tidsbestämningen, som ett mynt 
kunnat vara; förutsatt nämligen, att man förstår skilja de olika spänneformerna 
från hvarandra samt känner deras typologiska sammanhang/…/17  

Tingen har ingen mening, vare sig som kulturbärare, uttryck, symboler eller 
tecken. De förmedlar inte intentioner, inte skönhet eller någon form av 
social funktion. De är enbart tidpunkts-markörer och är som sådana identi-
fierade genom sin inre funktion, som vi såg i exemplet med nålen som hade 
problem med sig själv. Människan är exkluderad ur analysen eftersom 
forntidens människor liksom den samtida etnografins objekt betraktas som 
primitiva och oförmögna att förändra sina samhällen, även om de så vill. 
Istället är det tiden som är den avgörande faktorn. Allt utvecklas, enligt 
typologen, med tiden.  

Montelius typologi är bisarr, men han är oerhört respekterad i Europa. 
Han är inte heller ensam om att nå framgång genom besynnerliga resone-
mang. Den berömda brittiska antropologen E. B. Tylor skriver: What the 
task is like, may be almost perfectly illustrated by comparing these details of 
culture with the species of plants and animals as studied by the naturalists. 
To the etnographer, the bow and arrow is a species /…/18 

När Riksdagen 1845 beslutar att bygga Nationalmuseum presenterar 
riksantikvarien B. E. Hildebrand (1806–1884), som var djupt engagerad i 
treperiodsystemet, en promemoria för Vitterhetsakademien med en plan 
över inte bara Historiska museet utan över hela Nationalmuseum, där han 
också intecknar framtiden.19 

Tillväxten av föremål är enorm under det sena 1800-talet och Historiska 
museets samhällsposition blir allt starkare. Besökare från alla samhällsklas-

 
16 Min kurs. 
17 Montelius, Spännen från bronsåldern, 3f. 
18 Edward Burnett Tylor, Primitive culture: Researches into the development of mythology, 
philosophy, religion, language, art, and custom (Vol. 1, London, 1871), 7. 
19 Bror Emil Hildebrand, Pro Memoria, (Utdrag ur Academiens Protocoller 1844–45). 
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ser strömmar till. Vad fick de se? I huvudsak tiden. Museet är nämligen 
organiserat som en vandring genom tiden från den äldsta stenåldern fram 
till och med medeltiden. Hela Nationalmuseum är organiserat som en 
hegeliansk vandring med andens utveckling upp genom byggnadens alla tre 
våningar, likt Neues Museum i Berlin.20 

Nationalmuseum inrymmer således tiden, även framtiden, men det är på 
Historiska museet som tiden är mest synlig och framför allt på avdelningen 
för stenåldern. Här hänger stenyxor i böljande tidsvågor, med de minsta 
först och sist och de största i mitten, men även bronsålderns och järnålderns 
föremål vittnar med sin typologiska ordning om tidens svindlande gång och 
besynnerliga “omvexlingar”.  

Historiska museet är en utbildningsanstalt med det explicita syftet att 
genom en tidsupplevelse utbilda människor i att förstå tidens betydelse för 
samhällsutvecklingen. Detta sker samtidigt med en striktare synkronisering 
av tiden i samhället i stort. 1878 får Sverige nämligen en enhetlig tid, något 
som tvingades fram genom utbyggnaden av järnvägen. Det är också järn-
vägen som möjliggör för Montelius att resa runt i Sverige och i Europa för 
att genomföra arkeologiska utgrävningar och därmed utveckla sin idé om 
den komparativa typologin. Hans brev till Agda vittnar om detta.21 Det före-
faller därför självklart att när han ska förklara sin typologi gör han det 
genom en bild av järnvägsvagnarnas omvexling från en typ till en annan. 

Tiderna förändras 

Men tiderna förändras, som Montelius konstaterade och efter hans död 
1921 sker en omvexling, men en omväxling som förebådar Montelius egen 
framtidsdröm, nämligen idén om det goda samhället – Folkhemmet. 

Trots mycket gemensamt skapas i Sverige och i Tyskland två motsatta 
självbilder under det sena 1800-talet och 1900-talets första hälft, som också 

20 Dan Karlholm, “The New Neues Museum in Berlin” i The Museum Beyond the Nation, 
red. Johan Hegardt (The National Historical Museum, Stockholm Studies 21, 2012), 
113–125.  
21 Patrik Nordström, Arkeologin och livet: ett dubbelporträtt av paret Agda och Oscar 
Montelius genom deras bervväxling 1870–1907 (KVHAA, Stockholm: Atlantis, 2014). 
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följer två olika moderniseringslinjer. Om tyskarna utgår från nationens 
storhet talar svenskarna om nationens godhet.22 

Under 1900-talets början drabbas Sverige av sociala kriser och konflikter, 
som bland annat mynnar ut i uppgörelsen mellan socialdemokraterna och 
arbetsgivarna 1933, den s.k. ”Saltsjöbadsandan”. Samma år inträffar kristall-
natten i Tyskland.  

Tillskillnad från under Montelius tid betraktas nu Europa med skep-
ticism, som neofeodalt, patriarkiskt, hierarkiskt, ojämlikt och det krävs pass. 
Välfärdsstaten blir under 1930-talet det centrala för svenskarna.23  

Den sociala ingenjörskonsten skapar ett samhälle som är en dröm för 
många, men samma samhälle ger också upphov till tvångssteriliseringen, 
som förankras med största precision i en ekonomisk rationalitet och 
demokratisk politik.24 

De svenska socialdemokraterna följer något som Nina Witoszek har 
kallat ”harmonins imperativ”, med vilket man vill undanröja konflikter och 
spänningar genom rationella analyser, kompromisser och konsensus. Syftet 
med folkhemmet är att skapa en god relation till moderniteten och på så 
sätt få till stånd en gemenskap mellan det förflutna och framtiden, de 
förändringsvilliga och de konservativa, det offentliga och det privata. Ur 
detta skapas begrepp som medarbetare, medborgare och medansvar.25 

Svenskarna söker sitt mytiska ursprung i den romantiserade bilden av 
familjen – ”Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan”, som 
Per Albin Hanson uttrycker det i sitt ”Folkhemstal” – och det är denna bild 
som blir bärande och som sedan mynnar ut i begrepp som folkrörelse, 
folkupplysning och folkhögskola.26 

Muserna och kulturmiljövården faller in i leden. 1923 tillträder Sigurd 
Curman som riksantikvarie och därmed som chef för Historiska museet. 
Fram tills dess har verksamheten följt B. E. Hildebrands principer från 1845. 
Historiska museet är fullt till bristningsgränsen. Under 1920- och 1930-talet 
 
22 Nina Witoszek, “Moral Community and the Crises of the Enlightenment: Sweden and 
Germany in the 1920s and 1930s” in Culture and Crises: The case of Germany and 
Sweden, eds. Nina Witoszek and Lars Trädgård (New York & Oxford: Berghan Books, 
2002), 53. 
23 Nina Witoszek & Björn Trägårdh, “Introduction” in Culture and Crises: The case of 
Germany and Sweden, eds. Nina Witoszek and Lars Trädgård (New York & Oxford: 
Berghan Books, 2002), 9. 
24 Ibid., 6. 
25 Witoszek, Moral Community, 52f. 
26 Ibid., 58. 
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görs därför starka satsningar för att ordna upp i kaoset. Bland annat införs 
ett nytt begrepp, skådesamlingar. Om den tidigare principen är att ställa ut 
allt i böljande tidsvågor efter typologins principer, väljs nu ett färre antal 
föremål ut för besökaren. Resten placeras i magasin.  

I inledningen till boken Folkhemmets museer understryks folkhems-
tanken och Per Albin Hanssons berömda tal om det goda medborgar-
hemmet. Här påpekas också att Hansson höll sitt tal dagen innan – den 18 
januari 1928 – Curman undertecknar en skrivelse till regeringen med för-
slag till nya lokaler för Historiska museet.27  

Museerna ska nu bli ”folkliga bildningsanstalter”, som Curman uttrycker 
det, med det uttalade syftet att förmedla historisk bildning till hela folket 
och på så sätt säkra demokratin och samhällsutvecklingen och därmed 
skapa en homogen modern nationell identitet.28 En ny politisk estetisering 
av nationens historia är ett faktum. Borta är också tiden i den mening som 
vi sett Montelius definiera den. I dess ställe placeras en idé om en nation, en 
ras, en historia, en religion och ett folk, en idé som får sitt fulla uttryck 1943 
när utställningen Tiotusen år i Sverige öppnar i Historiska museets sedan 
1939 nya lokaler på Narvavägen. Utställningen är ytterst modern och 
avspeglar folkhemsandan och utställningsrummen fylls inte huvudsakligen 
med föremål utan också med stolar, bord, böcker och gröna växter, allt för 
att skapa hemtrevnad. Svensken har sedan stenåldern utan konflikt och 
genom familjens styrka och en säregen konsensus byggt sitt land steg för 
steg, vill utställningen hävda. Därmed pekar utställningen direkt på tiden 
och det politiska etablissemangets förmåga att kontrollera dess pendling 
mellan det goda och det onda, det konstruktiva och det destruktiva, i sin 
strävan att skapa det goda samhället. I delvis ombyggd form står utställ-
ningen kvar fram till 2002 när den svenska museipedagogiken och kultur-
arvspolitiken tillsist inser att Sverige inte längre består av en nation, en ras, 
en historia, en religion och ett folk samt att folkhemmet är upplöst, om inte 
tidigare, så i varje fall 1995 när Sverige efter flera ekonomiska kriser blir 
medlem i EU.  

I den senaste permanenta utställningen på Historiska museet, Sveriges 
historia, som öppnade 2010, placerar man emellertid folkhemsbrottet till 
mordet på Olof Palme 1986. Det är också tydligt att museet tycker sig kunna 

 
27Anders Bergström & Victor Edman, Folkhemmets museum: byggnader och rum för 
kulturhistoriska samlingar (Stockholm: Byggförlaget, 2005), 9. 
28 Bergström & Edman, Folkhemmets museum, 9f. 



AD MARCIAM 

264 

kontrollera tiden fram till just 1986. Utställningen är nämligen ordnad efter 
en tidslinje fullt synlig i golvet, men efter 1986 bryter den successivt sam-
man och löses upp i temporala identiteter. 

Det är inte oviktigt i sammanhanget att Henrik Berggrens bok om Olof 
Palme bär titeln Underbara dagar framför oss.29 Inte heller är det oväsentligt 
att utställningen Sveriges historia avslutas med en spikrak linje mot framtiden. 
I sin promemoria intecknar Hildebrand också framtiden, som vi såg, och 
Montelius vill “Hälst /…/ lefva i framtiden”. Från typologins tidsvågor över 
folkhemmets dröm om det goda samhället och utställningen Tiotusen år i 
Sverige till utställningen Sveriges historia finner vi ett folks och en nations 
strävan att kontrollera tiden och därmed den närmast patologiska drömmen 
om framtidens underbara dagar. Lockropet ljuder fortfarande inom den 
politiska retoriken även om framtiden inte tycks lika villig att låta sig manipu-
leras på samma sätt som tidigare, inte ens på ett historiskt museum. 

 
29 Henrik Berggren, Underbara dagar framför oss: en biografi över Olof Palme 
(Stockholm: Norstedts, 2010). 




