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of the Institute for Prehistoric Technology for part of the archaeological community and will 
taking the initiative for the symposium, and to 
Anna-Lena Segestam for seeing to it that all the 
practical arrangements worked smoothly. It is 
to be hoped that the publication of the sym
posium, planned as an issue in the Institute's 
publication Forntida teknik, will be read by a large 

lead to a wider acceptance of experimental ar
chaeology. 

Deborah Olausson 

Lunds universitets Historiska museum 
Krafts torg 1, 223 50 Lund 

Den internationella arkeologkongressen i Mainz 1987 

För 1800-talets arkeologer blev kongresserna 
ett viktigt forum för kommunikation inom äm
nesområdet och för tvärvetenskapliga kontak
ter. Naturforskarmöten hölls internationellt 
frän och med 1828, då det första ägde rum i Ber
lin. Sven Nilsson, som bekant både naturfors
kare och arkeolog, var med om att organisera 
nordiska naturforskarmöten, första gången 
1839. Naturforskarmötena inspirerade till an
ordnandet av en serie internationella kongres
ser för antropologi och arkeologi, från och med 
1860-talet till en bra bit in på 1900-talet. Bland 
annat genom Sven Nilssons dagboksanteck
ningar får man en uppfattning om den betydel
se som kongresserna hade för kunskapssprid
ning och internationell kontakt under en tid då 
senare tiders kommunikationer ännu inte var 
utbyggda. Kongresserna var ett fritt forum öp
pet för alla forskare och intresserade. Debatten 
var livlig och gällde kunskapsproblem och fors-
karresultat. 

För arkeologerna fick kongresserna en ny re
nässans på 1900-talet då man vid tiden för det 
första världskriget och under mellankrigstiden 
tog upp dels nordiska arkeologmöten, det första 
i Kristiania 1916, dels internationella arkeolog
kongresser. Vid en internationell konferens i 
Bern 1931 tog en internationell arkeologkon
gress form. Ett förslag till en Congrés interna
tional des scienees préhistoriques et protohisto
riques presenterades av Robert Lantier. På så 
sätt tillkom de nuvarande internationella arkeo
logkongresserna. 

Före senaste kriget hölls den första i London 

1932 och den andra i Oslo 1936. De omtalas — 
inte minst Oslokongressen — som en succé 
både vetenskapligt och för de kontakter som där 
etablerades. Med andra världskriget skedde ett 
avbrott men redan 1950 togs kongresserna upp 
igen. De inleddes då av den internationella ar
keologkongressen i Zurich, den oförglömmdi-
ga, som på ett suveränt sätt organiserades och 
genomfördes av Emil Vogt. Det var inte någon 
särskilt stor kongress. Den var lagom för att 
forskare från olika länder och världsdelar skulle 
kunna återknyta kontakterna som brutits av 
kriget och för att kontakterna skulle etableras 
och utvecklas. Det var första gången jag själv 
deltog i en internationell arkeologisk kongress. 
J a g fick där en stor del av de forskarkontakter 
som varit av den största betydelse genom åren. 
De följande kongresserna i regi av Union Inter
nationale des scienees préhistoriques et proto
historiques har jag haft förmånen att bevista: 
Madrid 1954, Hamburg 1958, Rom 1962, Prag 
1966, Belgrad 1971, Nice 1976, Mexico City 
1981 och nu senast Mainz 1987. 

Det är många problem med världskongresser 
i ett föränderligt samhälle. Man kan anföra 
några som motverkar intentionerna. Kongres
serna blir kanske för stora och mångfalden av 
material och problemställningar blir alltför 
överväldigande. Motsättningar av politisk art 
försvårar och hotar ett fritt deltagande. Det var 
det sistnämnda som hände en planerad kon
gress i Southampton—London 1986 och som 
gjorde att den fick en speciell karaktär och att 
den planerade UlSPP-kongressen, den XI, i 
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stället kom att hållas i Mainz 1987. Mycket har 
skrivits om detta och jag avser inte att tillföra 
något. J ag skall i stället — som rubriken anger 
— ge en del synpunkter på kongressen i Mainz 
och vad den ur min synvinkel gav vetenskapligt 
sett. 

Kongressen ägde rum under tiden 31 augusti 
till 5 september 1987 och organiserades genom 
Römisch-Germanisches Zentralmuseum, For-
schungsinstitut fiir Vor- und Fruhgeschichte, 
vars förutvarande generaldirektör, professor 
Kurt Böhner, var kongressens president och 
den nuvarande generaldirektören Dr Konrad 
Weidemann dess nationelle generalsekreterare. 
Föreläsningarna ägde rum dels i museets och 
institutets lokaler (plenarfördäsningar) dels i 
universitetet i Mainz, Johannes-Gutenberg-
Universität, där de olika sektionernas arbete 
gick av stapeln. Politiska studentdemonstratio
ner av mindre format förekom i samband med 
öppnings- och avslutningsceremonierna men 
de hanterades på ett förnuftigt sätt av kongress
ledningen och var inte störande för kongressar
betet eller för kongressen som helhet. Das Insti
tut fiir Ethnologie und Afrika-Studien vid uni
versitetet anordnade en kväll en diskussions-
afton där kongressdeltagarna uppmanades del
taga. Olika uppfattningar om forskningens fri
het bröts där mot varandra. 

Forskningens frihet som de internationella 
arkeologkongressernas förutsättning och kärna 
betonades vid många tillfällen exempelvis i ett 
par resolutioner i de styrande organen, Comité 
exécutif och Conseil permanent, vilka jag till
hör, samt i de tal som hölls vid kongressens öpp
ning och avslutning. Klart uttryck för sådana 
tankar gavs exempelvis vid öppningsceremo
nien av universitets president Prof. Dr Klaus 
Beyermann, av ministerpresidenten för Rhein
land—Pfalz Dr Bernhard Vogel och av Mainz ' 
Oberbiirgermeister Herr Herman-Har tmut 
Weyel. 

Enligt uppgift från kongressledningen hade 
973 deltagare anslutit sig till kongressen repre
senterande 48 länder och alla värlsddar. Av 
dessa uteblev helt naturligt en del särskilt från 
länder där man har problem att få resa. Resul
tatet blev en hanterlig, lagom stor kongress där 
man hade möjlighet att finna kolleger som man 
ville träffa. 

Den uppläggning man i Mainz valt för kon
gressen omfattade en serie plenarfördäsningar 
med stora forskningsöversikter för större områ
den såsom Afrika, delar av Nordamerika, 
Centralamerika, Sydamerika, Asien och Syd
europa. Specialister hade handplockats för 
dessa översikter t. ex. Philip Tobias för Afrika 
och Raymond H. Thomson för en del av Nord
amerika. Dessa föreläsningar var översikter 
över forskningssituationen världen över. De in
terfolierades med arbete i 10 sektioner samt 
med ett antal kollokvier för specialproblem av 
metodisk eller annan art. 

I det rika utbud som finns vid en kongress får 
man självfallet välja. Min erfarenhet gäller det 
till Commission 19 hörande kollokviet "Kul
tur- und siedlungsgeschichtliche Beziehungen 
in Europa nach dem Zusammenbruch des Rö
mischen Reiches", delar av sektion 4 (Lage du 
Fer en Europé) och 5a (1'Époque Romaine et le 
Moyen Äge) samt några spridda föreläsningar 
om bronsåldersproblem och om metodiska pro
blem. Kollokviet gav flera högintressanta före
läsningar i ett välbesatt auditorium som bidrog 
till en livlig diskussion. Såväl föremålsanalytis
ka som principiella problem rymdes i kollok
viet. Det är här inte möjligt att gå närmare in på 
de enskilda föreläsningarna vid kongressen. 
Men jag vill i alla fall nämna Sonia Chadwick 
Hawkes högintressanta föreläsning om materi
alet från det anglo-saxiska gravfältet Fingles
ham, Eva Petres' om La Ténekulturens slutske
de i Ungern och Titus Kolniks innehållsrika fö
redrag " Z u r Chronologie und Deutung der 
römischen Stationen im nord pannonischen Li-
mesvorland". Inom järnålderssektionerna 
märktes inte eller helt obetydligt de problem 
som uppenbarligen fanns i en del stenålders
sektioner genom att föreläsare uteblev. Uppen
barligen hade en del från öststater haft valuta
problem. 

I programmet ingick en heldagsexkursion, 
valfri mellan tio alternativ. J ag deltog i exkur
sionen som gick till paleolitiska fyndplatser i 
Rhendalen med Neuwiedområdet och det ny
inrättade museet och forskningsinstitutet i 
Monrepos. Det hör under Römisch-Germa
nisches Zentralmuseum. Exkursionen leddes 
av Gerhard Bosinski som delar sin tid mellan en 
professur i Köln och forskningsinstitutet i Neu-
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wied och som under en 20-årsperiod bedrivit 
den paleolitiska forskningen i området. 

Det var en arkeologisk upplevelse av sällsynt 
storhet att under Bosinskis ledning få bese 
fyndplatserna där man i nutid genom ett sam
arbete med lavaindustrien i det vulkanrika om
rådet kunnat få fram ett omfattande vetenskap
ligt material och nå nya resultat inom paleoli
tisk forskning. Att man dessutom inom 
området kunnat skapa de ekonomiska förut
sättningarna för forskningsstationen på slottet 
Monrepos gör ett djupt intryck då man inte är 
van vid att vetenskapliga intressen på detta sätt 
får bryt;i alla ekonomiska hinder. Besöket på 
Mon- JOS var ett slags invigning av forsknings-
instiu tet även om det redan existerat under 
viss tid. I den bokgåva som kongressdeltagarna 
fick ingick en representativ skrift av Gerhard 
Bosinski om området Archäologie des Eiszeitalters. 
Vulkanismus und Lavaindustrie am Mittelrhein (1986). 
Utställningen i Monrepos var vid kongresstill
fället till stora delar redan färdig. 

På museet i Mainz bjöds kongressdeltagarna 
på två utställningar som färdigställts för detta 
tillfälle. Den ena behandlade Gerhard Bersus 
arkeologiska arbete i England och några aspek
ter på Gordon Childes forskning. Den andra 
behandlade "Vierrädige Wagen der Hallstatt-
zeit". Den sistnämnda skall jag gå in på något 
närmare därför att kongressdeltagarna genom 
den fick kontakt med en intensiv forskning som 
på senare tid bedrivits vid det till museet knut
na forskningsinstitutet. Det Hallstattmaterial 

som presenterades på utställningen i form av 
vagnar i konserverat eller kopierat skick med en 
del tillbehör omfattade sådana gravar som Byci 
skåla, Vix och Hochdorf Den åtföljdes av i 
översiktskartor dokumenterat forskningsresul
tat av imponerande dimensioner. Det återfinns 
i monografien Vierrädige Wagen der Hallstattzeit. 
Untersuchungen zu Geschichte und Technik (1987) vil
ken ingick i kongressdeltagarnas bokpaket. Re
sultatet av den moderna forskningen presente
ras i boken av en rad specialister. Djupet i den
na forskning lar man en viss uppfattning om 
genom Peter Schauers talrika publikationer i 
Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentral-
museums Mainz senare årgångar. 

Till kongressen anslöt ett symposium som 
ägde rum i Manching dagarna före och som be
handlade den keltiska Oppida-civilisationen 
(Das Manching-Symposium). 

Av andra inslag som var särskilt värdefulla 
skall jag nämna Verlag Habelts stora utställ
ning av arkeologisk litteratur där även Alm
qvist & Wiksell deltog med ett stort antal arkeo
logiska arbeten från det svenska forskarsamhäl
let. De många aktiviteterna vid Mainzkon-
gressen gjorde den till en stimulerande helhet. 
Nästa kongress, XIL Congrés d 'Union Inter
nationale des Sciences Préhistoriques et Proto
historiques skall äga rum i Bratislava 1991. 

Berta Stjernquist 
Lunds universitets historiska museum 

Kraftstorg 1, S-223 50 Lund 

Fornvännen 83 (1988) 


