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för att man skulle kunna belysa vissa motiv vid 
viktiga tillfällen såsom soluppgång eller sol
nedgång vid årstidsväxlingarna. Hon redovi
sade vissa experiment, dock ej från New-
grange, där ju Michael O'Kelly för mer än 20 
år sedan kunde påvisa att solen under ett fätal 
minuter genom en ljuslucka lyste in i megalit-
graven. 

Susan Kus från Memphis i USA höll ett 
mycket intressant föredrag om gravar och 
symboler på Madagaskar. Hon utgick från 
egna undersökningar inkl. muntliga uppgifter 
samt etnografiska rapporter. 

Den sista föreläsningen i den imponerande 
raden under en läng dag hölls av Andrew 
Sherratt från Oxford, vars bidrag bette Instru
ments of conversion? The role of megaliths in the 
Mesolithic/Neolithic transition in north-west Eu

ropé. Med denna titel ville han demonstrera att 
megalitgravarna är nära förbundna med neo-
litiseringsprocessen och att övergång från me
solitikum till neolitikum innebär att man 
»konverterar» till ett annat levnadssätt. 

Den 4 oktober ägnades en förmiddag åt att 
diskutera uppläggning och praktiska problem 
kring den publikation, som förhoppningsvis 
skall utkomma under 1994. Även en utställ
ning om megaliter står på programmet. 

Sammanfattningsvis var detta en mycket 
givande konferens, som säkert stimulerade 
inånga deltagare till fortsatt forskning, i vissa 
fall med ny inriktning och vidgat perspektiv. 

Märta Strömberg 
Arkeologiska institutionen 
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Oscar Montelius 150 år — symposium i Vitterhetsakademien 

Den 9 september 1993 hade 150 år förflutit 
sedan Oscar Montelius föddes. Kungl. Vitter
hets Historie och Antikvitets Akademien fira
de minnet av sin berömde ledamot redan den 
13 maj med ett internationellt symposium 
»Oscar Montelius 150 Years» med föredrag, 
lunch och middag i Akademiens lokaler på 
Villagatan 3 i Stockholm. Deltagarna deltog i 
en minnesstund på Norra Kyrkogården, där 
Montelius' gravmonument i form av en dös 
besöktes. Vitterhetsakademiens vice preses 
Sven Lundkvist nedlade en krans från Akade
mien. Montelius tjänade Statens historiska 
museum och Vitterhetsakademien från tjugo
årsåldern till sin död, först som andre resp. 
(oisie amanuens senare som professor. Han 
var riksantikvarie 1907 till 1913, ledamot av 
Akademien sedan 1877, dess sekreterare 
1907-1913 och dess preses 1919 till sin dod. 
Han testamenterade en stiirre penningsumma 
och hela sitt bibliotek till Akademien. Sympo
siet var finansierat av Stiftelsen Bokförlaget 
Natur och Kultur. 

I en rad föredrag belystes Montelius' fors-
kai gärning. Homer L. Thomas redogjorde 

för Montelius' bestående insatser som förhis
toriker. Dagen till ära utkom första fascikeln 
av Thomas' magnum opus A Handbook of Ar
chaeology, Cultures and Sites, dedicerat »In 
Memory of the First Prehistorian Oscar Mon
telius 1843-1921». Mats P. Malmers föredrag 
hade titeln »Montelius on types and find-com-
binations» och Bertil Almgrens behandlade 
Montelius och typologin. De internationella 
insatserna belystes av Hans-Gunter Buchholz, 
som talade om La Gréce prédassique. Pär 
Göran Gierow om La civilisation primitive en 
Italie depuis ['introduction des niétaux (vars 
kronologi inte stått sig till våra dagar) och 
undertecknad om ett opublicerat manuskript 
av Montelius om Cypern. Stig Welinder och 
Barbro Johnsen berättade om August Strind
bergs hat fulla inställning till Montelius och 
Kerstin Assarsson-Rizzi om Montelius' omfat
tande bibliotek. Avsikten är att föredragen 
skall publiceras. 
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