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Kongresser 

Medeltidens födelse — Krapperupssymposiet 1988 

De humanistiska vetenskaperna har fått en 
julklapp. Gyllenstiernska Krapperupsstiftd-
sen, vilken som ett av sina syften har att främja 
vetenskaplig forskning, har jämte stipendie
verksamhet nu också inrättat en symposieserie. 
Stapdavlöpningen skedde 6—9 juni 1988 på 
Krapperups borg med det första Krapperups
symposiet, och premiärtemat var "Medelti
dens födelse". Tanken är, att symposier skall 
hållas vart tredje eller fjärde år, och att de skall 
ägnas åt den humanistiska forskningen. 

O m första Krapperupssymposiet blir stilbil
dande, är våra vetenskaper verkligen att gratu
lera. En krass men inte oväsentlig detalj är, att 
inga ekonomiska omständigheter hindrade del
tagande, ty Stiftelsen stod i generöst mått för 
både resor och uppehälle. Därför kunde den ad
jungerade, vetenskapliga arrangören, docenten 
i medeltidsarkeologi Anders Andrén, planera 
ett givande meningsutbyte utan att riskera allt
för stort manfall bland de inbjudna. Premiärte
mat, Medeltidens födelse ca 800—1200, var välvalt, 
då det gav möjligheter att samla en lång rad dis
cipliner kring ett gemensamt intresse; sam
manlagt stod 24 forskare från Sverige, Norge 
och Danmark på deltagarlistan, representeran
de bland annat forn- och medeltidsarkeologi, 
historia, kulturgeografi, konst-, religions- och 
litteraturvetenskap, nordiska språk och ort
namnsforskning. 

Det begagnade mötessystemet har flera för
delar: deltagarna skriver varsin artikel, som 
distribueras till övriga för läsning på förhand, 
och vid själva mötet gör var och en ett kort, min-
nesuppfriskande referat, detta för att upplåta 
mesta möjliga tid för diskussionerna. I och med 
att artiklarna redan föreligger i manuskript 
finns också möjligheten, att den planerade kon
ferensvolymen kan utkomma snabbt sedan 

synpunkter som framkommit under diskus
sionerna kunnat inarbetas. 

Här skall inte föregripas en recension av in
nehållet i bidragen och den kommande konfe
rensvolymen, dock skall en allmän kommentar 
göras om tvärvetenskapernas möte med var
andra: även om det samlande temat är en ange
lägenhet för alla, är det ingen lätt sak att sam
arbeta över ämnesgränserna. Som det stod i 
uppropet, representerar ämnesområdena både 
olika källmaterial, olika perspektiv och olika 
forskartraditioner. Inte minst det sistnämnda 
är en stötesten — man förstår inte varandras 
språk, och man kan inte på några korta dagar 
lära sig ett främmande språk. En replik, som 
fälldes av kulturgeografen Dan Carlsson, kon
kretiserar dilemmat: " H u r kan de teoretiska 
systemen iakttas på markytan?" 

Våra ämnen blir paradoxalt nog både allt
mera specialiserade och alltmera gränsöver
skridande. Därför är det oerhört viktigt, att 
man lär sig förstå varandras språk och de olika 
ämnenas begränsningar och möjligheter. Detta 
kräver långvarig direktkontakt mellan de olika 
ämnesföreträdama. En förutsättning är här
vid, att man kan knyta sådana kontakter. Här 
är symposieformen för vetenskapligt utbyte 
oöverträffad. Mer än att lösa världsgåtorna un
der själva konferensen tjänar mötet till att ska
pa kontakter mellan forskare över ämnes- och 
nationsgränserna, som i det långa loppet kan 
utvecklas till fruktbart samarbete. Ett symposi
um torde vara den sorts investering, som på 
lång sikt förräntar sig bäst, även om alla fruk
terna inte mognar första säsongen. 
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