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FÖRSTA ÅRTUSENDETS KONSTHISTORIA 

Av Wilhelm Holmqvist 

Vid fem tillfällen ha under de senaste åren fackmän från flera 
europeiska länder samlats för att dryfta ett stort gemensamt 
problem, nämligen de konstnärliga och därmed sammanhängande 
kulturhistoriska företeelserna under det första årtusendet av 
vår tideräkning. Med storartad gästfrihet och frikostighet ha 
kollegerna i Österrike, Västtyskland, Italien, Schweiz och nu 
senast i Frankrike ställt sig själva och sina länders resurser till 
förfogande för att underlät ta meningsbytet och framför allt att 
i original framvisa de betydande konst- och kulturskatter , varje 
land haft att bjuda. 

Då jag haft lyckan att få bevista inte mindre än fyra av dessa 
kongresser, torde det inte vara ur vägen, att jag åtminstone helt 
kort meddelar några av de grundläggande erfarenheterna 
därvid. 

Av naturliga skäl ha de bevarade byggnadsverken och arki
tekturutsmyckningen kommit att få en mycket stor del av in
tresset, men även skulptur, måleri, ädelmetallkonst o. s. v. har 
varit föremål för inträngande studier. 

Den nyrestaurerade St. Martinskirche i Linz, Österrike, bil
dade den värdiga upptakten med sina förkarolingiska murar 
uppförda i anslutning till ett ännu kvarstående senromerskt 
murskelett . Andra höjdpunkter ha varit den äldsta senromerska 
kyrkoanläggningen i Trier och de karolingiska byggnadsmin
nena i sydvästra Tyskland, Miistair i Graubiinden, Schweiz, 
med äldre karolingiska stucker och målningssviter, Castelseprio 
i Lombardiet med sina omtvistade muralrnålningar och ett stort 
antal merovingiska och karolingiska kryptor m. m. i Frank-
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rike, såsom St. Benigne i Dijon, St. Germain och katedralen i 
Auxerre, Notre Dame i Jouarre, Germigny-les-Prés o. s. v. 

Men det har inte uteslutande varit ett ständigt kringflackande 
till alla dessa aldrig så intressanta resemål. Genom talrika, med 
bilder illustrerade föredrag och debatter har studiet berikats, 
och inte minst genom alla de specialutställningar, som anord
nats, har det förefintliga materialet presenterats på ett sätt, som 
fyller de högst ställda anspråk. 

Det förefaller kanske som om allt detta skulle ha bra litet 
med oss och nordisk forskning att göra. Inom extrema kretsar 
menar man ofta, att det trägna arbetet på hemmaplan är det 
enda fruktbärande. Emot dylika meningsyttringar skulle man 
emellertid vilja fästa uppmärksamheten vid den fara det ligger 
i ett alltför envist starrbligande på det egna, faran av de för
enklade och förgrovade proportioner, som alltid följer av bris
tande jämförelser, och som i sämsta fall leder till en alltför 
ensidig värdering av det egna materialet. Inte ens under vår dju
paste isolering ha vi lyckats stå helt utanför den stora familjen 
av europeiska länder och folk, och sådana företeelser, som kunnat 
inregistreras i vårt eget land, utgöra oftast återspeglingar av 
likartade rörelser på andra håll i Europa. En djupare förståelse 
av det egna kräver med andra ord inblick även i det utanför 
Norden liggande. Detaljstudiet skall och bör kompletteras med 
överblicken över det hela. 

Som nordisk arkeolog har man på denna punkt haft mycket 
att lära under de ovannämnda kongresserna, vilket lämpligen 
kan belysas med ett par exempel. 

Knappast någon fråga har under senaste 20—30 åren debat
terats med större frenesi än den, som gäller den s. k. Vendel
kulturens ålder och ursprung. Därigenom att denna fråga inte 
har enbart ett nordiskt intresse utan intimt anknyter till sam
tida företeelser såväl på kontinenten som i England, har hela 
debatten erhållit internationell räckvidd, vilket inte minst fram
går av att en lång rad europeiska forskare därvid framlagt sina 
synpunkter. Någon enighet har man emellertid inte uppnått, 
utan det förefaller rent av, som om ståndpunktstagandet i vissa 
fall skulle ha hårdnat under senare år till ännu större motsätt
ningar än tidigare. 
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I dess enklaste form har problemet gällt när och var Salins 
andra germanska djurstil skapades, sålunda en rent konsthisto
risk fråga. Men lösningen till denna ger i grund och botten nyc
keln till så många andra frågor av historisk och kulturell art, att 
den måste tillmätas den allra största betydelse. En grundförut
sättning för att man skall kunna lösa den konsthistoriska delen 
av uppgiften bör givetvis vara, att man har ett tillräckligt bär
kraftigt material, som allsidigt belyser den aktuella epokens 
konstalstring. Detta har man inte haft, eller man har i varje fall 
inte tagit tillbörlig hänsyn till detsamma, vilket strax skall för
klaras. 

Det material, som för Sveriges del kommer i fråga, härrör 
bl. a. från de rika båtgravarna i Vendel och Valsgärde i Upp
land, och detta har sammanställts med stilbesläktat gravmaterial 
från kontinenten och England. Man har med andra ord rört sig 
inom en sluten krets av germanska gravfynd, vilket naturl igt
vis i och för sig är oantastligt. Men, frågar man sig, avspegla 
dessa gravfynd tidens konst i dess helhet? Äro de stilbildande 
och tonangivande, eller varifrån kommer i annat fall inspira
tionen? I det hittillsvarande läget har man kunnat utpeka än 
det ena, än det andra geografiska området som stamort och källa, 
och som en följd därav ha även alla de varierande dateringarna 
och aspekterna sett dagen. Det finns emellertid ett betraktelse
sätt, som med tiden måhända skall ge bät tre utbyte, och inte 
minst har förf. styrkts i denna tanke under de här nämnda kon
gresserna. Där har nämligen frågan inte i främsta hand eller 
enbart gällt germangravarnas konst utan dessutom, och detta 
i vida högre grad, den samtida kristna konsten. Man behöver i 
grund och botten inte tvivla alltför mycket om vilken av dessa 
båda som varit den ledande. Kristendomen gjorde vid denna 
tid — här åsyftas närmast 500- och 600-talen e. Kr. — raska 
framsteg, och därmed vann den kristna konsten och medelhavs
kulturen insteg inom allt vidsträcktare germanska områden. 
Denna kristna konst var emellertid besjälad av en helt annan 
anda än den germanska, och den hade andra uttrycksmedel, 
andra konstnärliga motiv, andra symboler. Borde det inte därför 
betraktas som en nödvändighet att studera, hu r konfrontationen 
mellan denna ledande konst och den germanska gestaltade sig! 
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Och borde man inte först med utgångspunkt därifrån studera 
rörelserna inom den germanska konsten. 

— Nåväl, säger någon, man har funnit sådana anknytningar 
mellan kristet och germanskt i det langobardiska Italien, och 
därifrån — menar man — har en ny och levande djurstilsva-
riant utbrett sig över de germanska folkens domäner ända upp 
till höga Norden. I Italien skulle den germanske konstnären ha 
valt och vrakat vid medelhavskonstens rika bord, och därav 
gjort mästerliga transskriptioner i egen stil. Vare sig det sedan 
berott på envishet eller fåfänga har han därefter förmedlat 
dessa — och endast dessa — till sina längre norrut boende konst
närsvänner. Processen skulle med andra ord ha varit ungefär 
densamma, som om en allmogespelman ifrån Dalarna kommit 
till storstaden och stiftat bekantskap med jazzmusiken, varefter 
han spelat sina egna låtar i samma rytm och lärt sina spelmans
bröder därhemma att göra likadant. 

Man frågar sig, om inte den germanske konstnären i Italien 
snarare försökte tillägna sig det nya, visserligen måhända på ett 
trevande och ofullgånget sätt men ändå med en levande respekt 
för den ledande kristna konsten. Och har inte detta varit desto 
självklarare, som han alltifrån ankomsten till Italien omslutits 
därav i sin nya miljö och uppfordrats därtill av den mäktiga 
kyrkan. 

Men hur mycket vet man om allt detta? Om vi för ett ögon
blick bortse från den germanska djurornamentiken, kan man 
i varje fall konstatera, att dess motpol, den kristna konsten, er
höll en även enligt moderna erfarenheter naturlig spridning 
bland de germanska folken. Sålunda är det nästan alltför ele
mentärt att behöva påpeka, att den hos goterna i Spanien var 
helt dominerande — i varje fall finns där ingen djurornamentik. 
Även hos langobarderna i Italien spelade den en starkt fram
trädande roll, och hos franker och burgunder utgöra de kristna 
stildragen ett karaktäristiskt fenomen. Även inom nordisk och 
anglo-saxisk konst kan man under 500- och 600-talen påvisa 
kristna inflytelser, men dessa utgöra trots allt mera sporadiskt 
uppträdande företeelser. Det är med andra ord betecknande och 
för övrigt självklart, att den kristna konsten gjort sig mindre 
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gällande ju längre bort från dess kärnområde den funnit till-
lämpning. 

Djurornamentiken beskriver en liknande kurva, som ifrån 
kärnområdet i norr tunnar ut mot Spanien och Italien. I mellan-
områdena, d. v. s. hos franker, burgunder och alemanner m. fl. 
uppträda biandfenomenen. Där kan man tämligen tydligt följa 
den kristna konstens frammarsch och den germanska djur
ornamentikens fortskridande upplösning. 

Sett emot denna bakgrund måste man åtminstone med en 
viss skepsis betrakta de motsatta teorier, som hävdas inom 
ledande arkeologisk forskning. Teorier, som göra gällande, att 
en av de mest pregnanta och vidast spridda germanska djur
stilarna sett dagen i det kristna Italien. 

Emellertid börjar man numera att med större skärpa kunna 
särskilja genuin stil och biandfenomen, och vad som framför allt 
är viktigt, man börjar få ett stadigare grepp om den samtida 
kristna konsten. För detta sistnämnda ha vi att tacka det starka 
nyvaknande intresset för dessa fenomen från den kontinentala 
forskningens sida. I Italien håller man ofta återkommande kon
ferenser, även med utländskt deltagande, där speciellt langobar
disk konst och historia studeras och debatteras. I Frankrike har 
man igångsatt insamlandet av landets kristna konst från mero-
vingisk och karolingisk tid. Från tysk sida gör man en invente
ring av samtida västerländska elfenbenarbeten, och som team 
work förbereder man insamlandet av stoffer o. s. v., mycket 
annat att förtiga. Det är sålunda numera möjligt att bilda sig en 
betydligt reellare uppfattning än förr om hithörande problem, 
vilket för visso även kan vara till fromma för den nordiska 
forskningen. 

En annan fråga, som fångat intresset under de nämnda kon
gresserna, har berört ett något senare skede, men äger i grund 
och botten ett intimt samband med den föregående. Den gäller 
närmast 700-talets konst, och där har utgångsläget egentligen 
varit ännu mera gåtfullt. Man behöver blott hänvisa till sådana 
företeelser, som den vid slutet av 600-talet plötsligt uppdykande 
nordengelska stenkonsten, eller, varför inte, den liksom ur intet 
framspringande karolingiska renässansen för att förstå, vad 
saken gäller. Hittills har man med mer eller mindre väl maske-
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rad förvåning konstaterat denna konstens egenartade nyfödelse 
än här, än där, men om de allmänna förutsättningarna har man 
yttrat sig i dunkla ordalag och mumlat något om »the dark 
ages». — Även på denna punkt ser det dock ut att så småningom 
börja klarna. Framför allt ha flera monument dragits fram i 
ljuset, som kanske kunna bidraga att lösa ekvationen. Ett sådant 
är exempelvis den s. k. Agilberts sarkofag i Jouarre med figur
reliefer fullt jämbördiga med eller överträffande de engelska 
stenkorsens och av allt att döma ifrån samma tid som dessa. 
Man kan vidare peka på de äldre karolingiska stuckerna och 
målningarna i Miistair i Graubiinden, vilka för övrigt ha mot
svarigheter på flera andra håll bl. a. i Mals, Norditalien. Och 
vad skall man inte kunna hämta från detta senare område eller 
från Italien över huvud taget, när man väl ha r kunnat teckna 
bakgrunden till sådant konstverk som Wolvinius' guldaltare i 
S. Ambrogio, Milano. Det kan för övrigt inte enbart vara en 
tillfällighet att stenreliefer i engelsk stil tillsammans med de 
samtida karolingiska stuckerna ha smyckat samma kyrka i det 
nyssnämnda Miistair i Graubiinden. Skall man inte till slut 
komma därhän, att såväl den engelska som den karolingiska 
renässansen kan betraktas som en betydligt mera enhetlig före
teelse i konsthistorien, än vi hittills menat. Många tecken tyda 
i själva verket på detta. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

Wilhelm llolinijvisl: Kunstgeschichte des ersten Jahrlausends. 

Der Verf. gibt einen Bericht iiber die nach dem Kriege in österreich, 
Deutschland, Italien, in der Schweiz und in Frankreich abgehaltenen 
internationalen Kongresse, die die Kunstgeschichte des ersten Jahr-
tausends behandelten. Als Hauptthema stånd die christliche Kunst in 
Europa in diesem Zeitraum zur Debatte, und eine Menge neues oder 
vorher unpubliziertes Material ist hierbei vorgelegt worden. Mit ein paar 
prinzipiellen Beispielen versucht der Verf. zu beleuchten, wie wertvoll 
die erweiterten Ausblicke auf diesem Gebiet fiir das Studium des gleich-
zeitigen nordischen Materiales sein können. 


