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ICAZ har genomfört internationell konferens

Vad är ICAZ? I C A Z betyder International
Council for Archaeozoology. Det är cn sammanslutning för de osteologer som arbetar
med djurbensmaterial och utvärderar dessa
ur faunahistorisk, ekonomisk, rashistorisk eller
veterinärmedicinsk
synpunkt.
Ledet
archaeo- syftar således inte direkt på arkeologi utan betyder här gammal.
ICAZ bildades formellt i Nizza år 1976.
Dessförinnan hade kolleger i många länder
tillfrågats om de ville vara medlemmar och
stödja ICAZ. Antalet medlemmar är 40 och
från Sverige ingår N.-G. Gejvall och E. Iregren. Syftet uttrycks på följande sätt i stadgarna: " ( a ) to develop and stimulatc archacozoological research, (b) to strengthen cooperation among archacozoologists (c) to
foster co-opcration with archaeologists and
Other scientists working in the field of
archaeology."
I C A Z tillhör organisationen U N E S C O .
Utom de utsedda 40 medlemmarna finns 375
korresponderande medlemmar från 42 länder.
En Committee of Honour har också bildats
samt en Executivc Committee.
Generalsekreterare för I C A Z är Dr. Antje
Clason vid Biologisch-Archaeologisch Instituut i d o n i n g e n . Hon förmedlar varje år
Ncwslettcr och cn adressförteckning över personer intresserade av animalostcologi. Dessutom ger ICAZ, genom Dr. H-H. Muller i
Berlin, D D R , ut cn bibliografi över nyutkommen litteratur inom vårt verksamhetsområde. Bibliografin har utkommit varje år
sedan 1964 och innehåller tre avsnitt: ArchäoZoologic, Arcbäologie och Rezcnt-Zoologie.
Inom ICAZ ram arbetar flera arbetsgrupper. Syftet är ofta standardisering eller ökad
informationsspridning. Grupperna fungerar
mycket olika beroende på vem som är huvud-

ansvarig, hur intresserad som denne är av
samarbetet och hur mycket tid som han eller
hon har för samordning av arbetet. Ämnen
för dessa Working groups är följande: Minimum requirements for publication (förslag
finns). Standardisation of measurements (rekommendationer är a n t a g n a ) , Standardisation of methods, General rules for the nomenclature of domestie animals and their wild
ancestors (förslag finns, men oenigheten är
total i. Publication of scientific works of
general interest, Taphonomy, Invcntarisation
of reference collections (nystartad) samt cn
mer informell grupp som arbetar med fisk
(effektiv).
I London avhölls den 18—23 april i år
I C A Z fjärde internationella konferens med
220 deltagare från alla världens kontinenter.
Tidigare har internationella möten hållits i
Hamburg 1958, i Budapest 1971, i Groningen
1974 och i Stettin 1978. Franska animalosteologcr har fått uppdraget att om fyra är
organisera nästa konferens.
Konferensens huvudtema i London var:
The Contributiou of Faunal Analysis to the
Study of Man. Öppnandet av konferensen
skedde stilenligt på 100-års dagen av Darwins
död. (19/4). Prof. Evans vid London Institute of Archaeology påminde i sitt öppningsanförande om Darwins insatser när denne
samlade in exemplar av olika hnsdjursraser
för studium. Konferensens 120 föredrag var
indelade i följande tematiska grupper:
— Types of early hominid activities as indicated by biological and archaeological
evidence.
— Quantitative assessments of food resources
made available by animals.
— Hunters and gatherers — ancient and
modern.
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— T h e impctus for domestication.
— Archaeology in historical periods.
— Modern pastoralism and the interpretation of the management of animals in
prehistory.
— T h e correlation between faunal analyses,
linguistics, and pictorial and written
records.
— Bone working.
— Middens and molluscs, and the exploitation of wild bird and aquatic resources.
Ämnet " T h e interpretation of the management of animals in prehistory" samlade flest
föredrag. T e m a t " T h e correlation between
faunal analyses and . . . records" var tillsammans med benhantverket det minsta avsnittet.
För första gången presenterades material
också i form av små skärmutställningar,
"posters", som var slående välgjorda och intressanta. Presentation i denna form fungerade väl, eftersom utställarna under konferensen kort fick redovisa sina resultat. Frågor
och diskussionsinlägg kunde också riktas till
dessa bidragsgivare.
Efter den intressanta och intensiva konferensveckan inbjöds deltagarna till exkursioner.
Tre alternativ fanns. Excursion 1 var ett
besök vid experimentgården Butscr Farm
Projekt och vid Faunal Remains Project i
Southampton. H ä r förevisades osteologiska
resultat, som framkommit vid bearbetning i
samband med "räddningsarkeologi". Dokumentationen och jämförelser
fyndplatser
emellan är databaseradc.
Excursion 2 gick till inånga välkända
arkeologiska lokaler i södra England: Stonehenge, K n a p Hill, Avebury, West Kennet
long-barrow.
Själv deltog jag i 2-dagarscxkursioncn till
Derbyshire. Vi besökte grottor med djurbenslämningar från pleistocen med och ulan
mänsklig bosättning. En pågående undersökning av grottornas mikroklimat och sambandet mellan inre och yttre klimat demonstre-

rades liksom det lilla trevliga museet Crcswdl
Crags Visitor Centre.
Geologiska räddningsgrävningar förekommer väl knappast i Sverige. I ett kalkbrott
där man bröt krita fick vi emellertid se fina
mammutfynd och andra ben från övre
pleistocen. Arbetet leddes av museipersonal
men övriga deltagare var intresserade amatörer från trakten.
Det är viktigt att intresseorganisationer
bildas. Samarbetet intensifieras och uttalanden får tyngd om en sammanslutning står
bakom. Ett exempel på rekommendation som
I C A Z lämnat gäller att och hur benmaterial
skall förvaras och hållas tillgängligt. Följande
uttalande antogs av ICAZ vid möte i Köpenhamn 1979: "Given that faunal remains from
archaeological sites of all periods are subject
of analysis from many and varying points of
view and using different methods, all faunal
remains recovered from archaeological sites
must bc retained and stored in such fashion
as to pennit restudy of the material in the
future, particularly by individuals other than
the original investigator."
Också i Sverige överväger vi att organisera
oss. Vid senaste mötet för osteologiskt intresserade i Sverige i mars 1982, som hölls vid
RAÄ-SHM tillsattes cn arbetsgrupp för att
undersöka hur andra ämnesföreningar och
liknande är uppbyggda och fungerar. I gruppen ingår: Torstein Sjovold, Per Ericson, Mia
Vretemark, Katharina Wcigarth. Vi väntar
spänt på gruppens förslag, som läggs fram i
november i år. Vi väntar oss att samarbetet
och informationsutbytet bland osteologer i
Sverige skall förbättras. Vi hoppas också att
detta skall komma ämnet osteologi till nytta.
Elisabeth Iregren
Statens Historiska Museum
Box 5405
114 84 Stockholm
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