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S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

ETT BREV FRÅN BUDAPEST 

Snart ha två år förflutit sedan det andra världskriget bedarrade, men det 
oaktat inflyta endast sparsamma underrättelser från de vetenskapliga kret
sarna i de mest krigshärjade länderna. Nyligen anlände ett längre brev från 
den framstående ungerske arkeologen Nåndor Fettich, som är direktör för 
Nationalmuseet i Budapest. Var och en. som besökt detta museum — en 
motsvarighet till vårt Statens Historiska Museum — blev icke blott impone
rad av de praktfulla och välexponerade samlingarna utan även av den ena
stående vetenskapliga produktivitet, som dess tjänstemän utvecklade. Fet
tich redigerar den förnämliga monografisorien »Archaoologia Hungarica», 
där han med berömvärt bortseende från nationalistiska synpunkter publice
rat de flesta avhandlingarna på internationella språk. En liknande betydel
sefull insats har gjorts av hans landsman professor Andreas Alföldi med 
skriftserien »Dissertationes Pannonicte», vilken huvudsakligen ägnats åt 
studiet av Donauländernas historia och kultur under romarväldet. Bäggo 
dessa vetenskapsmän ha gjort en insats som är värd don högsta uppskatt
ning. 

Fettich begynner sin skildring av det ungerska nationalmuseets öden med 
den 16 mars 1944, då Ungerns quislingar — »pilkorsmännen» — med tyskt 
stöd togo makten 1 huvudstaden. Följden härav var att Budapest utsattes 
för fruktansvärda bombanfall. Nationalmuseets viktigaste samlingar lycka
des man emellertid transportera ur staden lill en relativt tryggad plats. Inom 
kort utsattes den ungerska huvudstaden för en regelrätt belägring. Tyska 
trupper installerade sig kring Nationalmuseet, vars tak antändes av en brand
bomb och helt förstördes. I januari 1945, då de ryska trupperna trängde in 
i Budapest, rasade blodiga strider i själva museikomploxot och dess omgiv
ning. Tack vare att man kort förut byggt en större vattenbehållare i 
museets trädgård kunde de självuppoffrande tjänstemännen rädda detsamma 
från att bli lågornas rov. De avsevärda skador, som tillfogades byggnaden, 
ha sedermera nödtorftigt reparerats. Det är med en suck av lättnad man 
erfar, att dess oerhört värdefulla skatter undgått ödet att plundras av en 
soldatesk eller bortföras till främmande land. Blott cn mindre viktig del av 
museets magasins-samlingar ha förintats av branden. 

Med hängiven energi söka nu de ungerska arkeologerna under Fettich och 
Alföldis ledning hävda den internationella rangställning, som den ungerska 
fornforskningen vunnit under förkrigstiden. Men deras krets har decimerats, 
bl. a. dödados den kände arkeologiprofessorn Tompa vid ett luftangrepp. Fet
tich är alltjämt verksam som redaktör för »Archaeologia Hungarica» och f. n. 
äro minst åtta nya monografier under utarbetande eller tryckning. Under do 
gångna krigsåren ha nya märkliga fornfynd framgrävts ur Ungerns mark, 
vilka förtjäna att komma den internationella vetenskapen till godo. 

Tyvärr ha de ungerska vetenskapsmännen att kämpa med oerhörda ekono
miska svårigheter. Deras land är utplundrat och förhärjat. Genom inflatio
nen ha samtliga kulturfonder förintats och den ungerska vetenskapsakade
mien har genom »jordreformen» berövats sina stora gods. Denna fordom 
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så rika akademi är nu så fattig, att den ej ens har medel till portoutgifter 
för försändandet av sina publikationer till utländska bytesförbindelser. Se
dan valutan nödtorftigt stabiliserats, ha vetenskapsmännens löner blivit så 
obetydliga att de endast tillåta den mest proletära existens. Själv försörjor 
sig Fettich med att arbeta som silversmed. Han har lanserat cn ny nationell 
stil, som att döma av hans bok »Magyar stilus az iparmiivészetben» (1944) 
tagit starka intryck av forntidens skytiska och avariska ornamentik. 
Själv har han egenhändigt förfärdigat c:a 160 silverpjäser. 

För att vidmakthålla »Archaeologia Hungarica» behövs stöd från ut
landet. Tyvärr finnes det inga nordiska fonder, som härvidlag kunna 
bisträcka. Vore det emellertid icke en uppgift för Nordens arkeologer 
att på ett annat sätt räcka en hjälpande hand? Såsom bl. a. framgår 
av de »accessionskataloger», som utges i Sverige, Danmark ooh Finland, 
omfattar »Archaeologia Hungarica» 28 monografier, de flesta på interna
tionella språk. Genom att inköpa några av dessa kunde museer, bibliotek 
och enskilda vetenskapsmän visa sin medkänsla med Ungerns arkeologer 
och sin uppskattning av deras verksamhet. Vitterhetsakademiens bibliotek 
är i så fall berett att vidarebefordra eventuella beställningar. 

Adolf Schuck 

VARNING FÖR FALSK RENÄSSANSSILVERKANNA 

Det här i Sverige utomordentligt livliga silvcrsamlandet, som synes ha 
varit i oavbruten stegring under det senaste decenniet och fortfarande inte 
visar några tendenser till avmattning, omfattar i rogel mest föremål från 
1700-talet samt då och då en sak från 1600-talets senaste del. Eftersom ännu 
äldre ting äro sällsynta förekomma do av naturliga skäl inte sä ofta i han
deln. Det är också förklarligt om en bredare köparkrcls inte vid bedömandet 
av vad sora av sådana ting eventuellt finns i marknaden kan känna samma 
säkerhet som då det blott gäller att slå i Upmarks Stämpelbok. 

Trots att det här rör sig om den betydligt trängre marginal, inom vilken 
samlare av äldre silver ha att arbeta, torde dot vara pä sin plats att ut
sända en varning: man har nyligen kunnat konstatera en ovanligt skicklig 
förfalskning av en dryckeskanna frän tiden omkring år 1600. Förekomsten av 
en sådan förfalskning, omständlig i proceduren och säkerligen i och för sig 
ganska påkostad, synes mig antyda två saker. Dels förefaller det tydligt 
att man på grund av bristen på goda 1700-talssakor i marknaden har börjat 
räkna med att kundkretsen skulle våga sig på även det äldre silvret trots den 
besvärligare expertisen av sådant som ligger före den normaliserade silvcr-
stämplingcns period. Dels föreligger den obehagliga möjligheten att det är 
cn här i landet arbetande förfalskningscontral som framträder. Som är betyd
ligt skickligare än de. vilka tidigare verkat i branschen inom landet, ja som 
besitter en sådan grad av kunskap och sådana moderna resurser att man 
tvingas jämföra dess alster med do kontinentala mästorförfalskarnas från 
tiden före kriget. 
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