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DEN INTERNATIONELLA AKADEMISKA UNIONENS 

22:a SAMMANTRÄDE I RRUXELLES 1948 

Som ombud för Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademier, 
deltog undertecknad i den internationella akademiska unionens samman
träde i Bruxelles 11—17 juni 1948. En kort redogörelse för unionens upp
gifter och organisation samt förhandlingarna vid mötet hösten 1917 finnes 
införd i Fornvännen 1948, 1. 

I det senaste sammanträdet deltogo representanter för Belgien, llanmark, 
Finland, Frankrike, Förenta Staterna, Italien, Nederländerna, Xorge, Polen, 
Storbritannien och Sverige. Polens företrädare var S. Wedkiewicz, bekant 
i Sverige sedan den tid då han där vistades och författade sin utmärkta 
bibliografiska översikt över Polen i svensk litteratur (La Suéde et la 
Pologne, 1918). I övrigt saknades denna gång ombud från de öst- och syd
östeuropeiska staterna — även Österrike — samt från den Iberiska halvöns 
båda stater. 

Förmiddagen den 14 juni öppnades mötet, varvid ordföranden M. Ch. de 
Visscher hälsade de närvarande välkomna och anmälde, att några represen
tanter, bland dem professor Löfstedt, voro hindrade att närvara. 

Revisorerna av förra årets räkenskaper hade ej haft möjlighet att fullgöra 
sitt uppdrag, och det uppdrogs at herrarna ,1. M. van Eysinga och J. Rueff 
att till nästa möte framlägga rapport angående räkenskaperna. Den förre 
anhöll, att delegatorna skullo låta honom veta, vilket ekonomiskt bistånd 
deras akademier kunde lämna till fullbordandet av .Concordance et Indices 
de la tradition musulmane». Revisorerna fingo även i uppdrag att under
söka Unionens ekonomiska ställning över huvudtaget och möjligheterna att 
förbättra densamma. 

Med Unesco har Unionen fört förhandlingar beträffande sin roll i en för
utsedd federation av humanistiska vetenskapliga sammanslutningar. En kom
mitté av fyra personer, bland dom professor Carsten lloeg, tillsattes för 
att i september överlägga härom med Unescos representanter i Paris. Man 
hoppas -sedan få donna sak upptagen på programmet vid Unescos allmänna 
konferens i Boyrut i oktober eller november dotta år. 

Slutligen nämndes att ett antal akademier i förut orepresenterade länder, 
särskilt Sydamerika, lorde komma att inträda i Unionen. Vid ett av den 
första dagens sammanträdon tillsattes 12 kommissioner lör överläggning 
angående do olika verk, som utges under Unionens auspicior och delvis 
med dess understöd. 

Medlemmar av kommissionen fiir >Corpus vasorum itntiquorum- blevo 
norrmannen L. Amundsen, italienaren (1. Lugli, belgaren 1-. Maycnco, fin
ländaren L. Tudeer, holländaren C. W. Vollgraft, engelsmannen R. A. B 
Mynors, dansken C. Hoeg och svenskon T. .1. Arno. Do redan vid förra 
sammanträdet utlovade två häftena med material från Australien och Nya 
Zeeland samt från museet i Rcading väntas snart vara färdiga. Texten 
till dot färdiga planschhiiftct från de Kungl. museerna 1 Bruxelles är färdig
skriven och man hoppas snart få den tryckt. 
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T. u. Belgitka vetentkaptakademien» hus. s<Hr im- Unionen, i. /.. dei av Palalt 
Royal. — The Belgiun Academy of Sciences, seal of The Union. To lhe righ 

pari of lhe Palats Royal. 

I Danmark liar professor Fri is Johan-en itvrrl.mil utgivandet av den 
danska Corpus och han förbereder etl häfte innehallande hellenistiska och 
romerska vaser. Även Tfaorraldsenmuseets innehav av vaser kominor att 
utgivas. Man hoppas ocksä att i Spanien kunna återuppta det 1939 avbrutna 
tttgivningsarbetet under ledning av dr J. de Sena y Rafols. 

I Förenta Staterna utkommer snart ett häfte från Metropolitan Museum, 
och man ämnar publicera material frän Pennsylvania- oeh Leland Stanford-
univorsilelen. En volym nr 17 föreligger färdig frun l.onvre-iniiseot i 1'aris 
men do nödvändiga medlen för tryckningen saknas ännu. Detsamma iir fallet 
ifråga om ett tryckfärdig! häfte från Kunsthistorisohcs Museum i Wien. 
Av don italienska serien ligger nr 20 (från Neapel-museet) i press, och två 
andra häften äro färdiga atl t ryckas. Del väckte allmän tillfredsställelse 
att den svenska Vitterhetsakademien beslutat uppdraga ål professorerna 
Persson, Boéthius oeh Gjerstad atl Inkomma med förslag om publicering 
nv vasmaterial, förvarat i svenska museer. 

Rommissionen fann slutll en atl utnyttjandet av den stora Corpus vasoruin 
skulle högel betydligt kunna underlättas genom indices, uppgjorda enligt 
bestämda regler oeh uppdrog åt professor Lugli atl till nästa möte fram
lägga lin-slag lill dylika. 

I kommissionen för katalogen över all:i niislisha manuskript meddelade 
A. Severyns all beskrivningen uv de grekiska manuskripten föreligger färdig 
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i 8 volymer och att man 1939 övergått till publicering av latinska manu
skript. En volym med material från Paris-biblioteken utgavs av J. Corbett, 
som även ställt sig till förfogande för fortsatt publikation ay manuskript 
från andra franska bibliotek. För ändamålet begärde kommissionen 30 000 fr. 
(helg.). En katalog över arabiska alkemistiska manuskript har iordning
ställts enligt uppgift av professor Siggol, som begär tillstånd att beteckna 
den som Unionens utgåva. 

Hugo Grotius-Kommissionen med Vf. J. M. van Eysinga i spetsen kunde 
meddela, att E. van Gulik nu tagit itu med den forisatta publikationen av 
Grotius' brevväxling och att F. Blok åtagit sig att identifiera och utgiva 
de citat i Grotius' >Dc jure belll ot pacis* som äro besvärliga att uppspåra. 

I kommissionen för utgivandet av en ordbok över den internationella rättens 
terminologi meddelade fransmannen Basdevant, att enligt hans beräkningar 
arbetet under en treårsperiod kräver cn totalsumma av 2 370 000 franska 
francs. Av denna summa var Frankrike berett att bidraga med 690 000 fr. 
under förutsättning att företaget erhöllo finansiellt stöd även från andra 
länder. Härtill meddelade norrmannen L. Amundsen, att den norska akade
mien i Oslo ville bidrag;! mod 10 000 norska kronor under 3 år och pä egen 
bekostnad nedsända cn ung man till Paris för att deltaga i excerperings-
arbetet. Kommissionen vänder sig till övriga akademier med anhållan att 
före 1 november detta år meddela Oslo-akademien vilken summa de skulle 
kunna bevilja i understöd åt företaget. 

En liknande begäran riktades även lill olika representerade akademier från 
kommissionen för utgivande av >Coneordanc» ti indices de la tradition 
musnlmano. Utgivningsarbetet ligger i handen på den nederländska aka
demien, som behöver 10 00O holländska florinor årligen under 6 ur. Själv 
utlovar den 1000 boll. floriner per år samt åtar sig nödvändiga utgifter 
fram till nästa unionsmöte. Danska akademien har under 1947 bidragit med 
600 kronor, och samma summa utlovas för innevarande år. Även från den 
brittiska akademien kan bidrag väntas, och av Unionen begärdes 10 0O0 
belgiska francs. Utgivaren professor Mensing har lyckats förvärva två nya 
bearbetare. 

Inom kommissionen för utgivande av on corpus inscriptionum graecarum 
et latinarnm kunde professor C. W. Vollgraff meddela, att en tredje volym 
grekiska och latinska inskrifter från Syrien befinner sig i tryck och att 
ott häfte Delos-inskrifter är färdigredigerat. Italienarna ha utgivit en ny 
volym av »Fasti consulares el Iriiiiiiphales» (inskrifter från Pola ooh 
Nesactiura), och on tredje volym, Augusta Bagiennorum et Pollentia, är 
under tryckning. En volym Kalendaria är snart färdig; en annan Aquileia 
kommer att omfatta 3 000 texter. Manuskriptet till en Pisae-volym är färdigt. 
Av Codices latini antiquiores öro häftena 5 och ii långt framskridna. 

Professor G. Lugli redogjorde för arbetena med »Forma Orbis romani» 
i Spanien, Frankrike och Italien. Under andra världskriget utkommo i 
Spanien ett par häften av Carta arqucologica de Espaha, nämligen över 
Soria och Barcelona, och en rad nya äro projekterade. I Frankrike och 
Italien ha publikationssvårigheler vållat försenande av flera volymer. 
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Professur Victor Tourneur (I. h.) och professur Canten lloeg (I. v.) framför en 
Seunia-Vahisbuss. Professur VictOT faiirneur (r.) und professor ('.ursten lloeg. 

1 fråga om tryckningen av volym II av AriltoieltS Latinu», som ingår 
i Corpu» philosophorum Medii Ätvir. har man fått ett anbud från Edin
burgh University Press, som efter Libreria dello Stato är redo att övertaga 
ii von utgivareförpliktelserna. 

Det anmäldes, atl en del Aristoteles-manuskripl gått förlorade genom 
brand i Polen och att troligen andra förstörts i Tyskland, Österrike, Danzig 
ooh Frankrike. Engelsmannen Mynors redogjorde för arbetena med ut
givandet av en Plato Latinu». Man hoppas ha Parmenides färdig om ett ar. 

I don av lä närvarande personer bestående kommissionen lör utgivande 
av en medeltidslatinsk ordbok diskuterades problemet om sammanförande av 
ezcerpter och centraliserande av arbetet. Man beelöl atl antaga eti anbud 
tian Franska Institutet, som erbjöd lokal oeh nödvändig personal under 
framhållande, att institutets bibliotek stod lill förfogande. Om denna inbju
dan icke framställts, hade man kunnat räkna pa hjälp av belgiska rege
ringen. För att göra do redan samlade exeerplen användbara i Paris-
centralon krävdes för de olika länderna en tid av 2—5 år. 

Det upplystes, att Österrike är berett att upprätta en förteckning över de 
arbeten som böra excorperas och att skaffa medarbetare; Spaniens Institut 
för Katalanska studier hade förlorat sitt excerptmalorial men hoppas åter
finna det, Belgien har genomgått 450 texter men har ännu 80 att excerpera, 
Finland hoppas vara färdigt mod sitt arbete om två år, England har nyss 
publicerat en tredje upplaga av sin »Anglo-Latin Wordlist», i Frankrike har 
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man börjat gä igenom 1000-talets författare; fortsättningen på Arnaldis 
lexikon (från Medicamen till slutet på bokstaven T) ligger under tryck
ning, Norge har redan 1937 sänt sin samling exccrpter till centralen i Paris 
och kompletterar nu dessa; 5 000 norska kronor anslås för det löpande året. 
Polackerna ha återfunnit de under kriget bortförda oxeorptorna och under 
Wedkiewicz' ledning återupptagit arbetet, Tjeckoslovakien har avklarat 
excerperingen av de offentliggjorda texterna med över 200 000 nummer och 
övergått till studiet av utgivna diplom och magisteranföranden vid Prag
universitetet på 1300- och 1100-talet. Regeringen har under det gångna året 
anslagit 29 000 tjeckiska kronor för ändamålet. 

Kommissionens rapportör slutade med alt hos Unionen anhålla om ett 
anslag av 70 000 belgiska francs till tryckningen av del XX av Archivum 
Latinitatis Medii Mvi sannt till utfyllande av ett deficit på 20 000 fr. 

Under ordförandeskap av byzantinislen Henri Gre^oiro sammantiddd,e 
kommissionen för »Monumenta Musicae Byzantinac», varvid professor 
Carsten Hoeg redogjorde för den sonasto (idens arbeten. Octoeehua hymner 
och Prophetologium hålla på att tryckas, och bl. a. förbcredes ett arbete 
av Mme Verdeil över Bulgarisk musik, till vilkets utförande man hoppas 
på ett betydande anslag av det byzantinska institutet i Boston. Kommissio
nen önskar dock ett anslag av Unionen jiå 30 000 helg, francs. Man skulle 
ooksä önska träda i förbindelse med de slaviska, syriska, armeniska, koptiska 
och etiopiska kyrkosamfunden för att i samarbete med dessa studera deras 
från Bysanz påverkade musik, men härtill krävas stora model från cn rik 
institution eller en ädelmodig mecenat. 

Såsom chef för Unionens ständiga sekretariat i Bruxelles' vetenskaps
akademi inträdde professor Victor Tourneur efter baron do Selys Long-
.•hamps avgång. 

På eftermiddagen den 16 juni företogs en gemensam utflykt i en Scania-
Vabis-buss till det av belgiska staten ägda skittet Mariemont söder om 
Bruxelles mellan Möns oeh Charleroi. Slottet skänktes till staten av Raoul 
Warocqué och rymmer stora och dyrbara konstsamlingar samt ott förnäm
ligt bibliotek. Värdinna pa stället är Mme Faidor, en kunnig och charmant 
dam, änka efter den år 1910 avlidne latinisten Paul Fabler. 

Den 17 juni ägde ytterligare ett avslutande sammanträde rum, och här
vid bestämdes, att nästa årsmöte skulle hållas den 13 juni 1949. 

T. J. Arne 
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