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Kongresser 

Religionshistorisk kongress i Lancaster, England 

Under andra hälften av augusti 1975 hölls 
i Lancaster, England, en religionshistorisk 
kongress, arrangerad av den internationella 
associationen för studier i religionshistoria. 

Ca 300 delegater från världens alla hörn 
hade samlats och särskilt talrikt var Afrika 
och Fjärran Östern representerat. Ett tiotal 
svenska forskare deltog aktivt i kongressen. 

Programmet omfattade mer än 200 före
läsningar fördelade på 16 sektioner och där
till anslöt särdeles livfulla diskussioner. 

Såväl föreläsningar som diskussioner stod 
på en mycket hög nivå, och för en, som likt 
undertecknad, så att säga plockats upp utan
för den egentliga fackkretsen, var alltsam
mans helt fascinerande. Att höra den ene 
efter den andre stå upp och under vetenska
pens skarpa ljus skildra sina religioner och 
gudar, sina rituella sedvänjor, sina eskato-
logiska föreställningar och kultens yttre upp
byggnad nu och i gammal tid var något i 
högsta grad stimulerande och tankeväckande. 

Det hela kändes liksom ett slags lektion i 
kirurgi, där alla stod med sina saxar, knivar 
och skalpeller beredda till operation. — På 
vad? Ja, egentligen på en och samma sak, 
nämligen människan genom tiderna. 

När man talar om nationella gränser, ras
motsättningar, religiösa skiljaktigheter osv. 
förefaller det mig som om just en sådan 
kongress som den här nämnda borde ha en 
stor och övergripande betydelse, och vara 
en erinran om att vi dock alla lever i samma 
värld. 

Som arkeolog, vilken hade tillfälle att läm
na ett bidrag rörande fruktbarhetsriter på 
Helgo, vill jag uttrycka min glädje över de 
tvärvetenskapliga kontakter som kunde upp
rättas. De skriftliga källor, som berör våra 
religiösa föreställningar under förkristen tid 
i Norden, är inte outtömliga. Vi arkeologer 
kan lämna viktiga bidrag på denna punkt om 
än i annat material. 

Wilhelm Holmqvist 
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