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att de därför ej kunna härstamma från Orienten. Han anser dem vara av 
inhemsk tillverkning. Detta torde vara riktigt i åtskilliga fall. Emellertid 
bör det påpekas, att vi hittills knappast vetat något om samanidkulturens sil
versmycken med undantag möjligen för skattefyndet från Sairam-Su. De 
grävningar, som under senare år utförts av Patapoff och Vojevodskij i hö
garna å samanid-gravfälten vid Pskent, 45 km söder om Taschkent, skola 
på donna punkt ge nya upplysningar. 

Vikingatiden beröres jämväl av C. Engel i hans bidrag till periodindelnin
gen inom den yngre hednatiden i Ostpreussen. Även de av VI. Nagevicius 
undersökta och beskrivna gravarna vid Priämonti nära den lithauiska kus
ten tillhöra samma tid. 

N. Åberg har behandlat ett mera allmänt ämne, nämligen krig och han
del under förhistorisk tid. Adolf Schuck har studerat svenskarnas invand
ring till Estland. Denna fredliga kolonisation anser han ha ägt rum under 
tiden 1250—1350 samtidigt med den svenska bebyggelsen i Nyland norr om 
Finska viken. 

Ett par av de publicerade föredragen behandla bygdeborgar i Branden
burg och Lettland (av Unverzagt och Balodis). 

Kongressens deltagare hade tillfälle att taga kännedom om det etter Lett
lands frigörelse anlagda antikvariskt-topografiska arkivet. Det är ett ståt
ligt registreringsarbete, som utförts sedan 1924 av den lettländska tornvårds-
förvaltningen. För dess verksamhet lämnade dess förste föreståndare, mi
nister Fr. Ozolins en ingåonde redogörelse. En liknande redogörelse för 
Estland framfördes av E. Laid. 

Till slut bör här nämnas, att fröken Martha Schmiedehelm i en värde
full uppsats klarlagt de förbindelser, som under den romerska järnåldern 
knötos mellan Estland och Weichselområdet. 

Den gästfrihet och det intresse från den lettländska befolkningens sida, 
som visados kongressen, voro fullkomligt överväldigande. Förutom do ve
tenskapliga resultat, som kongressen medfört, har den bland de deltagande 
främlingarna skapat en rik fond av sympati och beundran för den unga 
staten, för dess kulturella strävanden ooh dess omsorger att upprätthålla sin 
frihet. 

Nästa baltiska arkeologkongress är avsedd att hållas i Kiel 1934, varvid 
särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt Hedebyproblemet. 

T. J. Ame. 

Fornforskarnas internationella kongress. 

De genom världskriget avbrutna förbindelserna mellan vetenskapsmännen 
i fiendeländerna ha så småningom återknutits och en del internationella 
kongresser åter kommit igång. Men icke alla. De stora internationella kon
gresserna för förhistorisk antropologi och arkeologi (Congrés International 
d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques), som alltsedan 1860-talet vun-
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nit en avgörande betydelse för det goda samarbetet inom dessa forsknings
områden, ha legat nere sedan 1912, då den sista hölls i Geneve. Mycket 
viktig var den år 1874 i Stockholm hållna kongressen, och mötena besöktes 
sedermera alltid av svenska representanter. 

Vid dessa kongresser övervägde alltid i betydande grad de förhistoriska 
ämnena. Allmän och fysisk antropologi uppvisade få föredragshållare, etno
logien blott enstaka. Under innevarande århundrade sammanträdde dessa 
kongresser vart sjätte år. 

Efter världskriget var det ej möjligt att omedelbart upptaga do interna
tionella arkeologkongresserna. Det i Paris 1918 upprättade och där bofasta 
Institut intemational d'Anthropologic startade emellertid efter kriget elt slags 
interallierade kongresser, till vilka de exneutrala och så småningom även 
enskilda medlemmar av de forna fiendefolken vunno tillträde. Programmet 
för dessa kongresser tenderade till att ge den nu levande människans an
tropologi en övervägande betydelse. Ärftlighotslära, blodundorsökningar, kri-
minalistik etc. bildade ott viktigt inslag i kongressernas arbete, under det att 
förhistorien intog on mera tillbakask juten ställning. Dylika kongresser höllos 
i Liége 1921, i Prag 1924, i Amsterdam 1927 och i Lissabon 1930. Vid Am
sterdamkongressen 1927 diskuterades frågan om en sammansmältning av do 
båda kongresserierna. I diskussionen deltogo överlevande deltagare i för-
krigskongresserna jämte medlemmar av det engelska Royal Anthropological 
Institute, vilka ställde sig på den gamla internationella ståndpunkten, samt 
en del fransmän m. fl., tillhörande ITnstitut International d'Anthropologic. 
Resultatet blev, att detta instituts fjärde session i Lissabon lät kalla sig 15e 
Congrés d'anthropologic et d'archéologie préhistorique (utan slut-s, alltså 
det förhistoriska gällde blott arkeologien), dock utan att på något sätt kunna 
representera den internationella forskningen. En livlig diskussion rörande 
orsakerna till detta sakförhållande följde, men man lyckades ej få till stånd 
en överenskommelse mellan 1'Institut, som ej önskade uppgiva sin kontroll 
över kongresserna, och medlemmarna av förkrigskongressen, som i allmän
het önskade skilsmässa och återupplivande av den gamla kongressen. 

Under sådana omständigheter tillsattes vid den (klassisk) arkeologiska 
kongressen i Alger 1930 en internationell kommitté för förhistorisk arkeologi, 
till vilken kallats representanter för olika länder, däribland även Sverige. 

Ifrågavarande kommitté befullmäktigade sin medlem professor Bosch-Gim-
pera i Barcelona att till den 28 maj 1931 sammankalla ett förberedande möte 
i Bern av akademiska lärare och museimän inom det förhistoriska facket. 

På anhållan från ett antal representativa förhistoriker i Sverige beslöt vår 
regering lämna ett reseanslag för en svensk representant vid denna kon
ferens. De nordisk-baltiska länderna Norge, Danmark, Finland, Estland och 
Lettland voro i det hela ense med de svenska synpunkterna på kongressfrå
gan, ooh den svenske representanten fick även företräda dessa länder med 
undantag för Norge och Lettland, som sände egna ombud. 

I Bernkonferensen deltogo ett 30-tal vetenskapsmän, tillhörande ett dussin 
nationer. Från engelsk och holländsk sida gjordes ett försök att åter
upptaga förkrigskongresserna i deras gamla gestalt. Denna mening rönte 
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dock ingen anklang från något annat håll. Den förhistoriska arkeologien 
känner sig icke längre som ett bihang till andra vetenskaper, redogörande 
liksom en inledning till dessa för förhållandena under de tider, som sakna 
skrivna dokument, utan fastmer som en självständig vetenskap med egna 
undersökningsmetoder och betraktande en del andra naturvetenskapliga och 
humanistiska discipliner såsom hjälpvetenskaper. 

Denna senare uppfattning tog sig uttryck i beslutet att konstituera en 
internationell kongress för de förhistoriska och prolohistoriska vetenska
perna. Dessa kongresser skola hållas högst vart fjärde år och i växlande 
länder. 

Under namnet förhistoriska och prolohistoriska vetenskaper inbegripas 
alla de discipliner, som bidraga till deras utveckling: geologi, paleontologi, 
antropologi, etnografi, folklore, arkeologi o. s. v. i deras tillämpning på för-
och proiohistoria. Sådana moderna antropologiska undersökningar, som 
röra beväringars och skolbarns längd ooh vikt komma alltså into utan vi
dare upp på de nya kongressernas schema lika litet som iakttagelser be
träffande existerande naturfolk, försåvitt de ej kunna sättas i samband med 
den förhistoriska människan. 

Några geografiska begränsningar ansågos ej behöva ifrågakomma, då det 
är föga troligt, att sådant forskningsmaterial, som eljest tillföres t. ex. 
amerikanist-kongresserna, skall komma att belamra do nya kongressernas 
sammanträden. 

Kongressens organisation skötes av ett permanent råd, bestående av en 
eller två medlemmar för varje land, valda av Bernkonterensen bland yrkes-
lärda utövare av ifrågakommande vetenskaper. De kunna vara delegerade 
av sina respektive regeringar och kunna biträdas av sekreterare. Till om
bud för Sverige utsagos antikvarien T. Arne och professor S. Lindqvist. 

Sambandet med do gamla kongresserna för förhistorisk antropologi och 
arkeologi upprätthålles genom tillsättandet av en hederskommitté, i vilken 
emeriteradc medlemmar av det gamla kongressrådet samt ej mera officiellt 
aktiva förhistoriker ombedjas inträda. En sådan hänvändelse beslöt man 
rikta till f. riksantikvarien B. Salin och f. professor O. Almgren. 

Medlemskap i kongressen erhåller var och en, som därom gör anhållan 
och betalar sin avgift. 

I varje land, där kongressen sammanträder, skötes den av en särskild 
nationell organisationskommitté. 

En viss fara för kongressernas effektivitet ligger alltid däri, att en mängd 
periferiska frågor uppföras pä dagordningen, särskilt av amatörer. För att 
inom rimlig tid avverka föredragen, pläga då en mängd samtidigt arbetande 
sektioner inrättas. Detta system är dock en nödfallsutväg. 

Bernkonferensen söker åstadkomma en viss begränsning genom beslutet 
att ingen deltagare får uppträda med mera än tre föredrag. Sammanträ
dena skola upptagas av 

1) studium av en specialfråga uppsatt på dagordningen. Föredragets 
längd högst 30 minuter; 
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2) diverse meddelanden hänförande sig lill vetenskapens senaste fram
steg, särskilt i det land där kongressen hålles. Föredragens längd 20 
minuter; 

3) frågor rörande organisationen av studier och undersökningar liksom 
av fornminnesvården, sedda även från finansiell synpunkt. Föredragens 
längd 20 minuter. 

Dessutom kunna offentliga sammanträden anordnas, som behandla all
männa problem eller ämnen hänförande sig till kongresslandet. Diskussio
nerna få upptaga högst hälften så lång lid som det föregående föredraget. 

I kongressförhandlingarna publiceras resuméer av föredragen, som ej få 
överskrida tro sidor. 

Tyska, engelska, franska, spanska och italienska äro tillåtna kongress-
språk, men kongressens officiella redogörelse, särskilt protokollen offent
liggöras på franska. Någon märkbar framstöt från östeuropeisk sida för 
att få även ett slaviskt språk erkänt som kongresspråk skodde lyckligtvis 
ej. Det mest spridda slaviska språket, ryskan, var för övrigt ej före
trätt på konferensen, och något annat slaviskt språk kan ju ej mäta sig med 
do förut nämnda i utbredning. 

Den första internationella förhistoriska och protohistoriska kongressen 
kommer att sammanträda i London 1932, dit en preliminär inbjudan fram
fördes genom professor J. L. Myres, ordförande i Royal Anthropological 
Institute. 

T. J. Arne. 

Litteratur och kritik. 

B i r g e r N e r m a n : The Poetic Edda in the Light of Archaeology. Viking 
Society for Northern Research. Extra Series. Vol. IV. Coventry 1931. 

Et nytt arbeide över Eddadiktenes ålder vil fra alle sider mottas med 
opmerksomhet og interesse, ganske saerlig når det fremlegges av en för
faller som vi allerede skylder en läng rekke hoit fortjenstfulle studier fra 
gionsoområdet hvor arkeologiske og littoreere kilder kan mötes. I neer-
vaerende studie har professor Nerman fremlagt en realkommcntar til allo 
ord og uttrykk i Eddadiktene som kan belyses arkeologisk, i förste rekke 
under hensyn til kronologiske bestemmelser. Arbeidet er gjennemfort ved 
full grundighet; vers for vers er kvadene undersökt, og frcmstillingcn gir 
komplett översikt över samtlige realia som kan knyttes sammen med de 
kjento materielle kullurminncr fra jernalderen. Det er i sig selv overordent-
lig verdifullt at disse problemer er tätt op av en fagmann som på forsto 
hand bchersker alle nyere resultater i nordisk arkeologi. Det er en under
sökelse som nu var hoist påkrevet i felles interesse for litteraturforsk
ning, arkeologi, sprog og historie. 

Det forringer ikke verdien av arbeidet at det dog ikke blir overvettes 
meget igjen av sikre holdepunkter til tidfestning av Eddakvadene. Av be-


