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gäller jämförelser exempelvis med vårt eget 
fyndmaterial. Som framgår har bokverket en 
modern, ekologiskt betonad inriktning, vilken 
säkerligen kommer att påverka den euro
peiska arkeologin och då inte minst den nor
diska, där ju en liknande forskningsinriktning 

mer och mer trätt i förgrunden under senare 
år. 

Avdelningsdirektör David Damell 
Riksantikvarieämbetet 
Box 5405, 114 84 Stockholm 

Internationella kontakter 

Sedan många år har Arbeitsgemeinsehaft fiir 
Sachsenforschung arrangerat årliga sympo
sier — hittills ej mindre än 27 —• för diskus
sion av gemensamma frågor. Som namnet 
antyder är de närmast berörda parterna 
sachsare, angler och jutar på båda sidor om 
Kanalen, och valet av diskussionsobjekt fal
ler därför närmast inom det första årtusen
det e. Kr. med en tyngdpunkt mot mitten av 
årtusendet, då den stora germanska inva
sionen av England skedde. 

Symposiet år 1976 ägde rum i Hannover, 
forskningsgruppens centralort alltsedan star
ten. 

När man som svensk deltagare blickar till
baka på hela raden av dessa sammankomster, 
kan man utan förbehåll konstatera hur väl
behövliga och nyttiga de varit. Med ett d d -
tagareantal av endast 50—80 personer har 
man kunnat diskutera mängder av special
problem, vilka dock alla haft den geografiska 
miljön och kronologien mer eller mindre 
gemensamt. 

Det har också framträtt allt klarare att 
kontakterna mellan exempelvis England och 
den nordvästra delen av kontinenten under 
den berörda tiden varit långt livligare än vad 
man i första taget skulle ha räknat med. — 
Men det har också framgått att även de 
skandinaviska länderna haft aktiv d d i hän
delseförloppet. 

I själva verket visar fornsaksmaterialet i 
England, Skandinavien och nordvästra delen 
av kontinenten så många likheter och för
bluffande överensstämmelser att man helst 

ville slå ihop hela det nämnda området till 
ett nordvästeuropeiskt germanblock, vilket 
fått sin prägel i synlig måtto av ett livligt 
givande och tagande men kanske även haft 
djupare rötter. 

Ännu finns många viktiga hithörande frå
gor att lösa och Sachsensymposierna kom
mer utan tvivel att beröra flera av dem. 
Men för att symposierna ska kunna fortleva 
krävs otvivelaktigt att det skall finnas möj
ligheter för specialisterna att närvara. Detta 
är en ekonomisk fråga, inte utan betydelse 
för dem, som har sin verksamhet inom mera 
perifera områden. 

I London hölls i september 1976 ett sym
posium av mera ovanligt slag. Som arrangör 
stod Society of Antiquaries och Linnean 
Society i London. Tema för symposiet var 
"The Bestiary and Animals in Art". 

Trots det att deltagareantalet var starkt 
begränsat — knappt mer än 50 personer •—• 
spände föreläsningar och diskussioner över i 
det närmaste hela världen, Kina, Japan, Syd
öst-Asien, Egypten, Medelhavsländerna samt 
givetvis den övriga Västvärlden. 

Bland deltagarna märktes inte enbart 
konsthistoriker och arkeologer utan även 
språkforskare — särskilt paleografiskt inrik
tade — liksom även naturvetare, i främsta 
hand zoologer. 

Symposiet började något trevande, och en 
smula ofullbordad var väl även den lilla ut
ställningen av handskriftillustrationer m. m., 
som anordnats i lokalerna (Burlington 
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House). Men med sin sedan länge erkända 
styrka och vitalitet lyckades engelsmännen 
snart nog driva upp förhandlingarna till ett 
högt och rikt givande plan. 

Helt naturligt kom mycket att handla om 
Physiologus och de medeltida Bestiarierna, 
vilkas djur i naturen även omfattade hybrid-
former och rena fabelväsen. Men man fick 
också veta mycket om österländska drakar 
och andra fabeldjur i konsten, deras sym
boliska betydelse osv. 

För den som likt undertecknad arbetat 
med djurornamentik under ett helt liv var 
det mycket stimulerande att lyssna till alla 
dessa utläggningar. Man fick lära mycket, 
fick många nya aspekter och impulser till 
ett fortsatt studium av djuret i konsten. 

Som så ofta sker i liknande sammanhang 
upptäcker man att det alls inte är så långt 
mellan öst och väst och att Kiplings uttalan
de att de två aldrig mötas snarare bör be
traktas som en poetisk överdrift än som en 
skildring av verkligheten. 

Den arkeologiska världskongressen (Union 
Internationale des Sciences Préhistoriques et 
Protohistoriques) ägde rum denna gång i 
Nizza. Man må säga vad man vill om 
världskongresser, som samlar flera tusen del
tagare, man må tycka vad man vill om 
springandet mellan olika sektioner och före
läsningar, diskussioner och utställningar. En 
sak är under alla förhållanden uppenbar. 
Man kan slå fast, att forskning rörande 
mänsklighetens historia, särskilt dess äldre av
snitt, är starkr uppåtgående. 

Samtidigt utgör en sådan kongress, som 
den i Nizza, en manifestation utåt som fångar 
uppmärksamheten i alla läger, inte minst 
bland styrande politiker och myndigheter. 
Och detta i sin tur påverkar bidragen till 
forskning i människans historia osv. 

Kongressen i Nizza var uppdelad i 10 sek
tioner och inte mindre än 30 colloquier. Där
till kom 5 separatutställningar och ett stort 
antal exkursioner både före och efter kon
gressen. Man fick vara glad om man kunde 
närvara vid det colloquium, där man när
mast hörde hemma, och gästspela vid ett 
eller ett par andra. 

För egen d d valde jag colloquium X X X , 
"Les relations entré L'Empire Romain tardif, 
L'Empire Franc et ses voisins". 

Det bjöds på många intressanta bidrag, 
och flera var på ett förvånande sätt sam
stämmiga trots olika utgångspunkter. Man 
blev alltmer befäst i den uppfattningen att 
kontakterna mellan de folk, det här kan vara 
fråga om, varit betydligt livligare än man 
spontant skulle vilja räkna med. 

De fem utställningarna var alla mycket se
värda trots det att utställningstekniken inte 
alltid firade alltför stora triumfer. De fem 
utställningarna var följande: 

1. Civilisation des äges des métaux dans les 
Alpes méridionales. 

2. Un campement de chasseurs d'éléphants 
il y a 400 000 ans å Nice. 

3. Environnement de 1'homme fossile et 
recherches dans les laboratoires francais 
pour la datation de 1'environnement. 

4. 3 millions d'années de 1'aventure hu-
maine — "le C.N.R.S. et la préhistoire 
sur les cinq continents". 

5. 20 ans de recherches préhistoriques en 
France. 

Själv fäste jag mig särskilt vid utställning 
nr 2, där man skänkt liv åt de utställda före
målen genom att plocka ut dem liksom ett 
och ett och så skildrat hur detta föremål till
verkades, hur d d användes, i vilken miljö 
det kom till användning osv. 

Även utställning nr 4 var naturligtvis, trots 
en viss bökighet i arrangemangen, otroligt 
imponerande. Med ett stilla vemod och bibe
hållen sinnesro tänkte man bara tillbaka på 
vår första utställning i Stockholm efter kri
get "10 000 år i Sverige". 

Till slut må det tillåtas mig att nämna ännu 
en kontakt, som åtminstone är av intern nor
disk betydelse. För snart 10 år sedan till
satte man på Jernkontoret ett bergshisto-
riskt utskott för stödjandet av studiet av jär
nets historia i Sverige. I utskottet har suttit 
representanter även för Danmark, Finland 
och Norge, och verksamheten har hittills 
kännetecknats av en utomordentligt stor liv
aktighet. Förra årets höstkonferens hölls i 
Finland. I år gästades Norge. 
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Jernkontoret har hittills förmedlat ett myc- järnet, och även här har Jernkontoret ställt 
ket betydande stöd för studiet av det forntida betydande belopp till förfogande, 
järnet. Bidragen har i främsta hand avsett Genom insatser av detta slag har forsk-
undersökningar av forntida järnsmältnings- ningen i vårt land lyckats hävda sig även 
platser, inventering av materialgrupper, tek- i internationellt avseende, och samarbetet 
niska undersökningar i anslutning därtill över gränserna är i full gång. 
m. m. M a n kan lugnt påstå, att vi genom 
dessa aktiviteter kommit en god bit på väg Prof. Wilhelm Holmqvist 
rörande forskningen på detta område. Drottninggatan 59 

Nu har turen kommit till det medeltida S-11121 Stockholm 
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