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lOO-ARSMINNET AV OSCAR MONTELIUS' 

FÖDELSE 

Oscar Montelius vid tiden omkring är 1900. 
Oscar Montelius about lhe year 1900. 

Den 9 september 1943 inföll 100-årsdagen av Oscar Montelius' födelse. 
Redan i sin årsberättelse vid Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets 

Akademiens årshögtid den 20 mars berörde riksantikvarien Sigurd Curman 
jubileet och lämnade därvid on skildring av Montelius' grundläggande insats 

1 — Fornvännen 1944. 
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inom den arkeologiska vetenskapen samt angav de viktigaste data i hans 
liv och offentliga verksamhet, särskilt i Akademiens och dess institutioners 
tjänst. 

Vid Akademiens sammanträde den 7 september höll professor Axel 
Boéthius i anslutning till jubileet ett föredrag om >Oscar Montelius och 
kungatidens Rom». 

Kl. 9 på morgonen den 9 september samlades medlemmar av Vitterhets
akademien, tjänstemän vid Riksantikvarieämbetet och Statens historiska mu
seum jämte ett antal släktingar till Oscar Montelius vid det hus, S:t Pauls
gatan 11. där denne föddes och där han var bosatt under hela sitt liv. Riks
antikvarien Curman höll därvid följande anförande: 

»Vi hava samlats vid den byggnad, där idag för jämt 100 år sedan Oscar 
Montelius föddes, där han sedan under ett långt, åt arkeologiska forskningar 
ägnat liv bodde och verkade och där han slutligen, nära åttioårig, slöt sina 
ögon. Vi som här stå, representanter för Vitterhetsakademien, Riksantikvarie
ämbetet och Statens historiska museum, vi ba kommit till denna plats för 
att hylla minnet av den man, som kanske mera än någon annan bidragit 
till att föra do vetenskaper framåt, vilka utgöra grundförutsättningarna för 
våra institutioners verksamhet. 

Oscar Montelius var den stora banbrytåren för all arkeologisk vetenskap, 
ej endast i Sverige, utan i hela den vetenskapliga världen, ty han visade 
vägen till do metoder, genom vilka de stora arkeologiska problemen kunna 
lösas, var de än uppenbara sig. — Detta tillfälle är icke lämpat för on redo
görelse för Oscar Montelius' vetenskapliga gärning. Däråt har ägnats en 
ingående karakteristik i inledningen till den katalog över Oscar Montelius' 
vetenskapliga bibliotek, vilken idag utgives i Vitterhetsakademiens hand
lingar. Men vi, som här stå och av vilka många haft förmånen att känna 
Oscar Montelius' tjusande personlighet och åtnjuta hans inspirerande under
visning, vT önska nu främst ge uttryck åt den beundran och den tacksamhet, 
som minnet av Oscar Montelius och hanst banbrytande livsgärning ständigt 
måste väcka hos oss och våra kolleger. Såsom ett synligt tecken på den 
hyllning, vi ägna Oscar Montelius' forskarpersonlighet, vilja vi på denna 
minnesdag fästa on krans av lager vid den minnestavla, som finnes uppsatt 
på den byggnad, som från den första stunden till den sista utgjorde ramen 
för Oscar Montelius' liv och forskargärning. Aktat och ärat skall Oscar 
Montelius' minne ständigt leva inom våra institutioner!» 

Riksantikvarien upphängde därefter lagerkransen från Akademien och dess 
institutioner under den minnestavla, som finnes anbragt å husväggen åt 
Ragvaldsgatan till. 

Senare på dagen nedlade Svenska Fornminnesföreningen genom sin ord
förande, museidirektör Birger Nerman, en minneskrans vid Montelius' grav
vård på Norra kyrkogården. 

Svenska Fornminnesföreningen hade helt ägnat sitt sammanträde den 5 no
vember åt Monteliusminnet. Sammankomsten ägde rum kl. 20 i Vitterhets
akademiens hörsal, i vilken uppsatts Emerik Stenbergs Monteliusporträtt, 
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Riksantikvarien Sigurd Curman upphänger en lagerkrans frän Vitter
hetsakademien och dess institutioner under minncstavlan å det hus, 

S:t Paulsgatan 11, där Oscar Montelius bodde under hela sitt liv. 
Sigurd Curman (Kina*» Custodian of Antiquities) hängs a laurel wrcath 
from the Academy ot Literature, History and Antiquities, and its institu
tions, under the memorial tablct ol the house, S:t Paulsgatan 11, where 

Oscar Montelius lived Ihroughout his life. 

smyckat med blommor och grönt. Till sammankomsten hade ca 150 personer 
infunnit sig. Ordföranden, museidirektör Nerman, hälsade do närvarande 
välkomna, därvid särski l t vändande sig till do inbjudna: föreningens heders
ordförande landshövding Nils Eden; dess hedersledamöter r iksant ikvarien 
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Sigurd Curman och antikvarien Otto Janse; amanuensen Agda Reuterskiöld, 
majorskan Rosa Nordström samt medlemmar av släkterna Montelius, Bring 
och Eberstoin. Professor T. J. Arne talade därefter om »Oscar Montelius 
som tornforskare» och ordföranden om »Oscar Montelius och Svenska Forn
minnesföreningen — några anteckningar» (tryckt här nedan). 

Efter sammanträdet följde supé i en av institutionens lokaler, i vilken ett 
70-tal personer deltogo. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och 
talade senare för minnet av Oscar Montelius. överingenjör Carl Montelius 
framförde släktingarnas tacksamhet till föreningen, och antikvarien Janse 
uttalade gästernas tack. 

Till Monteliusminnet hade, som nämnt, Vitterhetsakademien givit ut en 
katalog över Montelius' till Akademien skänkta bibliotek; denna volym, 
.'/Bibliotheca Monleliana», är författad av amanuensen fil. lic. Maja Lundqvist 
och försedd med en inledning »Oscar Montelius som forskare» av professor 
Nils Åberg. 

Det kan tilläggas, att en rad minnesteckningar förekommo i pressen och 
att Kungl. Generalpoststyrelsen till Monteliusminnet utgivit särskilda Mon-
teliusfrimärken. 

S U M M A R Y 

The Centenary of the Birlh of Oscar Montelius. 
In tho above art ides an account is given of the tribules, in the form of 

lectures, publications, wreaths, etc, made by the Royal Academy of Litera
ture, History and Antiquities, The Swedish Antiquitarian Society, and others, 
to the meraory of Oscar Montelius on the occasion of the centenary ot his 
birth on 9th September 1843 


