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Kongresser 

Den internationella arkeologkongressen i Bratislava 1991 
ord för sitt utomordentliga program och De internationella arkeologkongresserna har 

sedan 1930-talet hållits i sin nuvarande form i 
regi av Union Internationale des Sciences Pré-
historiques et Protohistoriques (UISPP). Nor
malt har det varit fyra eller fem år mellan 
kongresserna men vid tiden för andra världs
kriget bröts följden. Efter kongressen i Oslo 
1936 dröjde det ända till 1950 innan en inter
nationell kongress kunde ordnas. Zurich blev 
platsen och Emil Vogt den suveräne organisa
tören av denna för alla forskare så betydelse
fulla kongress där de efter avspärrningar och 
omvälvningar under kriget åter kunde 
sammanföras fiir utbyte av forskningsinfor
mation. Efter 1950 har det hållits en rad 
givande kemgresser och nu var det alltsä tid 
för den tolfte som ägde rum i Bratislava under 
tiden 1-7 september 1991. 

Kongressen i Bratislava hade det vanliga 
mönstret med vetenskapliga föreläsningar och 
diskussioner och en rad exkursioner. Det var 
också som vanligt flera sammanträden i de 
styrande organen Comité Exécutif och Conse-
il Permanent som jag tillhört under en lång 
följd av år. 

Till kongressen samlades forskare från ett 
mycket stort antal länder. På grund av de 
politiska och ekonomiska förhållandena hade 
dock många som från början varit anmälda nu 
inte kunnat komma. Det kom exempelvis inle 
några från Jugoslavien. Å andra sidan var det 
en upplevelse att träffa ett stort antal forskare 
från Rumänien, Polen m. fl. öststater och 
bland dessa många som tidigare inte fått till
stånd att resa ut. Deltagandet från USA var 
också stort. Av de nordiska länderna var Dan
mark bäst representerat. En stor grupp kom 
därifrån. Antalet deltagare på kongressen var 
sammanlagt diygt 500. 

Förberedelserna var mycket väl genomför
da och organisationen av arbetet mycket bra. 
Två veckolånga för-exkursioner, som jag inte 
deltog i, fick av deltagarna mycket höga vits

genomförande. Den ena av dessa gick till Böh-
men-Mähren, där samlingarna i Prag och 
Brno besöktes liksom en rad arkeoleigiska 
fyndplatser som blivit klassiska; i Böhmen 
bl. a. stenåldesbyn Bylany samt anläggningar 
vid Zavist med de befästa boplatserna från 
stenålder, bronsålder och inte minst kultan-
läggning och oppidum från hallstatt- och la
ténetid. 

I Mähren gick denna exkursion bl. a. till 
Byci skåla, den komplicerade och gåtfulla 
grottan, med fynd från olika tidsavsnitt bl. a. 
de fina fynden från hallstattid bland vilka en 
cista a cordoni ingår. En annan berömd 
fyndplats på denna exkursion var Mikulcice, 
det storniähriska rikets centrum, där utgräv
ningar pågår kontinuerligt och där det finns 
befästningar, ett stort antal tidiga kyrkobygg
nader och imponerande gravfält. Den andra 
veckoexkursionen gick till arkeologiska plat
ser i Slovakien bl. a. Moravany nad Vähom, 
känd genom en fin, ca 20 000 år gammal Ve-
nus-statyett. Det är en klenod i Nationalmuse
ets samlingar på borgen i Bratislava inte minst 
därför att den bevarats och återförts till lan
det efter det senaste krigets omvälvningar då 
den kommit på drift. En utförlig exkursions
guide ger alla kongressdeltagarna en god in
blick i landets förhistoria och tidiga historia. 

De båda stora exkursionerna komplettera
des med 9 valfria endagsexkursioner under en 
av kongressdagarna. Jag valde att följa en resa 
till borganläggningar med fyndmaterial från 
olika tidsavsnitt. 

Kongressens föreläsningar var i allmänhet 
traditionellt inordnade i sektiemer efter tids
avsnitt. Det fanns dessutom sektioner som ar
betade med övergripande teman som rörde 
världsdelar utanför Europa samt en del andra 
tematiska sektioner såsom "Art and religion" 
och "The protection of cultural heritage". I 
den sistnämnda hade j ag min föreläsning eim 
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"Principles of preserving the cultural heri
tage". Det fanns dessutom kollokvier över 
"Prehistoric art". 

Som vanligt vid stora kongresser hade en 
bokutställning ordnats. Det var till större de
len den inhemska bokutgivningen som pre
senterades men även annat fanns med. Ambi
tionen i Tjeckoslovakien är nu stor att fram
ställa goda publikationer och att starkt utveck
la kontakterna med forskning i västliga områ
den. Det framgick med all tydlighet av ett par 
böcker som fanns med i deltagarnas bokpaket. 
Det var dels ett band av Antiquity (65, 1991), 
som hade en särskild avdelning, "Archaeology 
in Czechoslovakia: Trends and Approaches", 
och en volym av Slovenska archeolögia 
(XXXIX: 1-2, 1991). I Antiquity framhölls i 
inledningen att Tjeckoslovakien är en del av 
Centraleuropa och inte av Östeuropa samt att 
man skall utnyttja den nya friheten till att utge 
goda publikationer. Detsamma kom till ut
tiyck i Slovenska archeolögia som hade Titus 
Kolnik som huvudredaktör. Där framhölls att 
serien nu inte längre skall vara politiskt färgad 
samt att man i stor utsträckning skall publice
ra på världsspråken så att kontakten utåt kan 
upprätthållas. Man avser att övergå till Ox
ford-systemet vid citering och förkortning 
samt att eftersträva ett kvalitetsmässigt gott 
tryck. 

Föreläsningsprogrammen vid kongressen 
var givande och kompletterades på många 
punkter av de många exkursionerna. Som 
vanligt vid stora kongresser gav kanske ändå 
kontakterna med deltagarna från olika länder 
och med deras forskningsprojekt den stora 
behållningen. 

Av utställningar som ordnats skall särskilt 
nämnas Nationalmuseets permanenta utställ
ning på slottet med de värdefullaste fynden i 
en väl skyddad skattkammare. Dessutom hade 

en särskild utställning ordnats över temat 
"Die Germanen in Slowakien". Denna visade 
de rika samlingarna av romerska bronser och 
glas som kommit till området under marko-
mannernas storhetstid. Dessutom upptog ut
ställningen ett rikt germanskt fyndmaterial. 

Kongressen präglades av en fin stämning 
och av stor gästfrihet trots att de ekonomiska 
förhållandena i landet är pressade. Som leda
mot av Comité Exécutif var jag officiellt inbju
den och inkvarterad i ett av staden Bratislava 
ägt representationscentrum, City University. 
Vi var dessutom inbjudna till mottagningar i 
många sammanhang bl. a. på rådhuset och i 
parlamentet. En särskild operaföreställning 
hade ordnats med "Faust et Marguerite" som 
program. Prägeln av Wien-opera var obestrid
lig i detta centrum i den gamla dubbelmonar-
kien. 

Ett uppskattat inslag under kongressen var 
ett besök av chefen för UNESCO som stöder 
unionens världskongresser. Han gav uttryck 
för sin stora tillfredsställelse med och sitt en
gagemang i kongressarbetet. UISPP har nu 
också knutit särskilda förbindelser med Soci
ety for American Archaeology som i samman
hanget representeras av sin past-President Je-
remy Sabloff. 

Kongressens president professor Bohuslav 
Chropovsky och presidenten i den lokala or
ganisationskommittén professor Juraj Paviik 
har stor heder av att ha genomfört en fin och 
givande kongress även om kongressen som 
helhet vilade på ett gott lagarbete. Nästa 
världskongress blir i Forli i Norditalien år 
1996. 

Berta Stjernquist 
Arkeologiska institutionen 

Kraftstorg 1, S-223 50 Lund 

"The Castle as a Power Factor and Innovation Center around the Baltic 
o 

1000—1400" —från ett symposium i Abo 3—8 september 1991 
Under de senaste 10—15 åren har medeltids- 1930-40-talen. Den årligen återkommande 
borgen alltmer börjat bli forskningsaktuell ef- metodkonferens, som Riksantikvarieämbetets 
ter att ha legat något i bakvattnet sedan undersökningsverksamhet anordnar, handla-
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