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Kongresser och utställningar 

Utställningar och utställningskataloger 1992—1993 

Varje år satsar man fortfarande runtom i värl
den på gigantiska och kostbara kulturhistoris
ka internationella utställningar, trots sviktan
de konjunkturer. 1992—93 visades t .ex. den 
skandinaviska storsatsningen, Europarådsut
ställningen om vikingatid och tidig medeltid, i 
Paris, Berlin och Köpenhamn (se Fv 1993, s. 
263), och den stora utställningen om den sali
ska ättens rike. Men det är också så att den 
svenska pressen fortfarande visar ett mycket 
ljumt intresse för annat än rena konstutställ
ningar, så det är angeläget att i någon mån här 
uppmärksamma utställningar som ligger inom 
Fornvännens intresseområde. 

Eesti j a Roots i. Estland — Sverige. Vår 
gemensamma historia, t '/ställning i 
Tallinn maj—augusti 1993 

Under tiden maj-augusti 1993 visades på 
Marjamäe slon utanför Tallinn - en filial till 
Historiska museet i Tallinn - en inställning 
om Sveriges och Estlands gemensamma histo
ria. Den egentliga svenska tiden inföll j u mel
lan 1561 och 1710, men före och efter denna 
period finns också en mängd beröringspunk
ter. Temat var kontakterna från förhistorisk 
tid till våra dagar. Utställningen var ett samar
betsprojekt mellan Historiska museet i Tallinn 
och en rad svenska institutioner: Livrustkam
maren (som bar huvudansvaret), Statens hi
storiska museum. Nordiska museet, National
museum och Krigsarkivet. 

Dei från Sverige inlånade materialet utgjor
des av visst arkeologiskt material, baltiskt ma
terial från svenska fynd, arkivmaterial, bilder 
oeh modeller från svensktiden, en svit kunga-
porträtl av bästa kvalitet och vissa föremål 
med anknytning lill svensktidens regenter. 
Från estländska samlingar visades arkeologi
ska fynd med skandinavisk karaktär, arkivma
terial från 1300-talet och framåt sann före
mål, bilder, modeller och annal som på olika 

sätt skildrade svensktiden. Några temata fick 
särskild belysning. Ett var familjen De la Gar
die, som under generationer hade viktiga pos
ter i Estland. Ett annat var utbildningsväsen
det, där de svenska insatserna varit myckel 
viktiga. Universitet i Dorpat (Tartu) grunda
des av Gustav II Adolf mitt under brinnande 
krig 163 I; hiir visades bl. a. rektorskåpan från 
universitetets invigning och den ena av 
rektorsspirorna (normalt i Nordiska museet), 
föremål som väl knappast visats sedan Gustav 
Adolfs-utställningen 1932. Ett rum ägnades 
estlandssvenskarna, den svensktalande befolk
ning som i århundraden bodde i kusttrakter
na. 

Utställningen var praktfull och rik på före
mål, såvitt jag vet den största i sitt slag som 
visats i Estland, och utgjorde en enastående 
satsning från estnisk sida. Den möjliggjordes 
för (ivrigt med svenska fond- och sponsor-
pengar. Den blev lokalt en stor framgång od i 
sågs även av en hel del svenskar, vilket också 
var arrangörernas förhoppning, eftersom ut
ställningen kunde ses som ett led i övriga sats
ningar pä Sveriges historia. 

Till utställningen trycktes en tvåspråkig ka
talog, med bidrag av 23 estniska och svenska 
författare. Här avhandlas en mängd ämnen: 
om arkeologiska beröringspunkter under för
historisk tid (Hille Jaanusson och Priit Ligi), 
om Gotland och Estland under medeltiden 
(Juri Kivimäe), Bernt Notke, som hade sina 
rötter i Reval (Jan Svanberg), svensktiden i 
estnisk herrgårdsarkitektur (Ants Hein) fö ran 
nämna de bidrag som ligger närmast Fornvän
nens egentliga intressesfär. Annal rör historia 
och kulturhistoria kring del speciella förhål
lande som alllid rån mellan Estland och Sve
rige. 

Ytterligare en publikation har utgivits i sam
band med inställningen, nämligen en volym i 
serien Studia Baltica Stockholmiensia (Nr 1 1, 
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435 s.): Die schwedischen Ostseeprovinzen Est
land und Livland im 16.—18. Jahrhundert, utgi
ven av Alexander Loit, Centrum för baltiska 
studier vid Stockholms universitet, och Hel
mut Pivimäe på historiska institutionen vid 
universitetet i Tartu. De 25 bidragen av 
främst estniska historiker, kultur- och rättshis
toriker är en gedigen presentation av det 
svenska imperiet, krigsväsen, handel och han
delspolitik, befolkning, samhälle och kultur 
samt språk och skrifter. Tidsmässigt håller sig 
artiklarna strikt till den egentliga svensktiden. 

Publikationerna bör kunna bidra till att 
sprida kunskapen om Estland och Sveriges 
roll där, och till att öka intresset för ett för 
båda parter välkommet svenskt engagemang i 
Estland. 

Stadtluft, Hirsehrei und Bettelmönch. 
Die Stadt um 1300 

Utställningen med den litet märkliga titeln, 
visad i Zurich och Stuttgart sommaren 1992 
och våren 1993, har jag själv inte sett. Analy
serar man titeln så torde »Stadtluft» ha varit 
annorlunda än lantluft redan på medeltiden — 
men här ligger väl också en allusion på livs
känslan — »Hirsebräu», hirsgröt, var en vanlig 
föda och »Bettelmönch», tiggarmunk, en ut
präglad stadsföreteelse. 

Till utställningen publicerades en katalog 
(Konrad Thiess Verlag, Stuttgart, ISBN 3-
8062-1059-4) som egentligen inte är det - den 
saknar en förteckning över de utställda före
målen - den är i stället en fristående skildring 
av livsformer, kultur och vardagsliv i en stad 
omkring år 1300, med utgångspunkt i fjorton 
städer i Bodensjö-området, som visat sig vara 
ett på flera olika sätt enhetligt kulturområde. 
Den dokumenterar också ett mångårigt och 
nära vetenskapligt samarbete över riksgrän-
serna mellan Landesdenkmalamt Baden-
Wiirttemberg och Biiro ftir Arcbäologie der 
Stadt Zurich. 

Katalogens struktur följer utställningens, 
med två huvudavsnitt, »stadsporträtt» och det 
mer svåröversatta »Lebenskreise», väl närmast 
vardagsliv och livsformer; rubriken får täcka 
de flesta i staden förekommande företeelser
na, från latrin till kyrka och fromhetsliv. Bo
ken är en utomordentligt välmatad volym på 

mer än 500 sidor i telefonkatalogsformat med 
bidrag av 53 författare. 

Några inledande kapitel ger en bakgrund: 
den medeltida staden som forskningsområde 
för arkeologin, förhållandet stadsarkeologi-
historia, fornminneslagstiftningen i Baden-
Wurttemberg och Zurich. Därefter målar nian 
upp ».stadsporträtt» av fjorton städer som un
der de senaste 20 åren varit föremål för mer 
eller mindre omfattande arkeologiska under
sökningar. Det är större städer som Konstanz, 
Zurich, Ulm, Freiburg och Regensburg, stä
der i skuggan av borgar som Marbach och 
Ravensburg och småstäder som Böblingen, 
Siiiddfingen och Zurzach. Stadskapitlen är 
fylliga redogörelser för historia och undersök-
ningshistoria, väl illustrerade med kartor och 
bilder, byggnadsrekonstruktion och karaktär
istiska fynd etc. 

Under rubriuken »Lebenskreise» följer så 
ett antal större block som behandlar städernas 
byggande, mat och dryck, hantverk och han
del, kyrka och fromhetsliv etc. Här vill jag ta 
upp några enskildheter. Avsnittet om mat och 
dryck innehåller förutom artiklar om glas, ke
ramik och husgeråd av trä också intressanta 
kapitel om kulturväxter i Konstanz och växt-
fynd från en latrin i Freiburg som visar att 
man här lägger stor vikt vid makrofossilanalys. 
En tabell sammanfattar de nyttoväxter som 
arkeobotaniker påvisat i Sydvästtyskland och 
Schweiz. Största mångfalden nåddes i Heidel
berg, där man har belägg för 123 olika nyt
toväxter. Skillnaden i artrikedom bland fyn
den från de olika städerna hänför författaren 
snarare till varierande bevaringsförhållanden 
än till olikheter i användningen av växter. I en 
sammanfattning påpekas att denna forskning 
ännu står i sin början. 

En avsnitt anlägger ett i dessa sammanhang 
ovanligt perspektiv: miljöförstöringen i den 
medeltida staden. Fäkalier och avfall från hus
håll och hantverk lades i brunnar. För att nå 
en snabbare fönnulining har man ibland kal
kat dem, men vanligen har man då och då 
tömt dem och fört ut innehållet som gödning 
på åkrarna eller använt det som fyllning längs 
Bodensjöns stränder. Latrinbrunnarna måste 
alltså primärt ha förorenat städernas vatten
täkter och sekundärt förorsakat övergödning 
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av sjövatten. Till vattenföroreningen har ock
så bl.a. städernas garverier bidragit. Vat
tenkvalitén speglas av den arkeologiska före
komsten av frön av »Teichfaden» (även 
»Sumpfteichfaden», Zannichellia palustris, 
hårsärv), av namnet att döma en vattenväxt 
som gärna förekommer i stillastående, förore
nat vatten. 

Men även luften påverkades. Detta har man 
kunnat konstatera i mossar, som vanligen är 
mineralfattiga. I en torvmosse i Ostallgäu har 
man i medeltida skikt kunnat påvisa en för
höjd koncentration av kadmium och bly, sam
tidigt med ett stort uttag av bok i närliggande 
skogar. Detta tolkas så att man av boken bränt 
träkol, som använts i en järnutvinningspro
cess, från vilken det bly och kadmium, som 
förekommer som spårämnen i malmen, kom
mit ut i luften och avsatts på mossens yta. 

Ett intressant kapitel om stad och omlands-
förhållanden avslutar den arkeologiska delen. 
Genom många dendroprover på ek har man 
fått fram hur det medeltida Konstanz nyttjat 
omlandets skogsbestånd. Redan på 800-talet 
har man utnyttjat skogarna intensivt. På 900-
talet kan man inte mer ta ekvirke i ostörd 
urskog; de ekar som fälls då har en ålder på 
80-120 år. Byggnadsvirket av ek från 1200-
1300-talet är ännu yngre - över 8 0 % av 
proverna är från stammar yngre än 50 år. 

Genom denna utmärkta katalog har den 
skandinaviska medeltidsarkeologin fått en län-
tillgänglig ingång i ett referensmaterial som 
ligger på en något sydligare breddgrad än det 
som annars brukar vara det naturliga jämfö
relseområdet. En fyllig litteraturförteckning, 
uppställd avsnitt för avsnitt, på drygt tolv tät-
tryckta sidor gör den extra värdefull. 

Kalkriese — Römer in Osnabrucker Land. 
Archäologische Forschungen zur Varusslacht 
Katalogen Kalkriese — Römer in Osnabrucker 
Land är utgiven av Wolfgang Schliiter, Land-
schaftsverband Osnabriick, Rasch Verlag, 
Bramsche (ISBN 3-922469-76-0 resp. 3-
922469-77-9). Den presenterar en första 
rangens arkeologiska sensation, en fyndplats 
som 1987 av en slump påträffades av en eng
elsk kapten, som fått tillstånd att söka mynt 
med metalldetektor. 

År 9 e. Kr. tillfogade västgermaner under 
ledning av Arminius, dvs. Herman, en che-
ruskisk hövding som tidigare tjänat i den ro
merska armén, romarna en av deras största 
förluster. I ett slag, som varade i tre dagar, 
förintades en här under befäl av den romerske 
legaten P. Quintilius Varus. Hären utgjorde 
halva Rhenarmén, som i sin tur utgjorde en 
tredjedel av hela den romerska hären. Det var 
alltså ett förkrossande nederlag, som släckte 
romarnas planer att varaktigt besätta området 
mellan Rhen och Elbe och göra det till en 
romersk provins. Arminius har därefter blivit 
en viktig tysk symbolgestalt, Germaniens be
friare. 

Trots att upptäckten av Tacitus annaler år 
1509 gav en närmare angivelse av slagfältet, 
har man ändå inte genom århundradena lyc
kats lokalisera platsen för »Slaget i Teutoburg-
skogen». Det finns mer än 700 teorier, av vilka 
en forskare grupperat de närmare 40 mer 
tänkbara i fyra grupper: en nordteori, en 
»Lippische» teori, en Munsterlandteori och en 
sydteori. 

Lärdomsgiganten Theodor Mommsen, som 
1902 fick Nobelpriset i litteratur, var lösning
en på spåren. Han menade sig på basis av 
myntfynd ha funnit platsen för slaget i ett 
bergspass ca 16 km norr om Osnabriick, men 
då han inte kunde styrka teorin med fynd med 
militär anknytning, ansåg man inte att mynt
fynden alls hängde samman med slaget. 

Den ovan nämnde engelske kaptenen, 
J. A. S. Clum, påträffade inte bara en mynt
skatt om inalles 160 denarer, utan också 
slungprojektiler av bly, de första fynden av 
militär karaktär i området. Man har sedan 
1987 gjort omfattande undersökningar och 
påträffat stora mängder av föremål som kan 
hänföras till såväl stridande förband (utrust
ning och dräktdetaljer) som icke stridande en
heter såsom tross, hantverkare, skrivare och 
läkare, genom ytterligare fynd av guld-, silver-
och kopparmynt findaterade till just år 9 
e. Kr. Platsen för Varusslaget är äntligen 
funnen! 

Boken med ovannämnda titel är katalog till 
en utställning som visats i Osnabriick och på 
flera andra platser och kommer att vandra 
ytterligare. »Katalogen, på drygt 300 sidor, är 
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Fig. 1. Romerska militärlä
ger från liden för german
krigen är 12 f.Kr. lill 16 
e. Kr. Någol ovanför kar
tans mill är Kalkriese vid 
Osnabriick Utmärkt, plal-
se-n lor fynden från »slaget 
vid Teutoburgerskogen» år 
9 e. Kr. (Efler Schliiter, 
Kalkriese, Römer in Os-
nalirue ke-r 1 and. bramsche 
199.'!.) 

den hittills mest omfattande presentationen 
av dessa oerhört viktiga undersökningar i 
Kalkriese. Fynd, fyndkategorier och deras hi
storiska bakgrund presenteras fylligt av flera 
författare med undersokiiiugsledaren Wolf
gang Schliiter i spetsen. 

Förutom om fynden förekommer också ar
tiklar om Arminiusmyten (dennes populariici 
som germansk folkhjälte har i dessa tider med 
nynazisliska strömningar blivit något av en be
lastning för projektet) och den stora silver
skatten från Hildesheim (nu i Antikenmuseinn 
i Berlin). Denna skatt, en praktfull silverservis, 
kan eventuellt - det är en av flera teorier - ha 
kommit i jo rden i samband med Varusslaget. 

Undersökningarna av det stora fyndområ-
dei kominer att forisätta under många år, od i 
denna katalog kommer an (oljas av stora ve
tenskapliga publikationer. Men som en första 
piesentation för en större publik fyller den på 
ett utmärkt sätt en viktig uppgift. 

Antwerp Altarpiece.s, I 5 th- I6th centuries 
(Antwerp.se retabels, I5de— 15de eeuw) 

Antwerpen var 1993 Europas kulturhuvud
stad. Detta manifesterades bl. a. genom en 
magnifik utställning i den nyrestaurerde dom-
k\ i kan, där man visade något som en gäng 
bidrog till Antwerpens rykte som konstcent
rum: altarskåp från 1400- och 1500-talen. 

Under decennierna kring 1500 var hertig-
dömet Brabant ett centrum for tillverkningen 
av altarskåp. Produktionsorterna var Antwer
pen, Bryssel och Mechelen och arbetet inne
bar ett samarbete mellan många specialisera
de hantverkare. De är i stor utsträckning ano
nyma, det är mycket sällan man på dokumen
tarisk väg kan knyta ett arbete till en viss 
kemstnär. 

Skåpen från Antwerpen och Bryssel - de 
mest produktiva av dessa centra - spreds över 
Europa, från Spanien i söder till Nederluleå i 
Sverige och Vånå i Tavastehus i Finland i 
norr. Många exporterades österut till Tysk
land. 

Man hade valt alt ställa ut skåpen som en 
ren utställning, inte att återskapa ett medelti
da kyrkorum ined sidoaltaren. Ändå gavs en 
vision av hur det en gång kan ha tett sig med 
de många guld- och färgskimrande skåp som 
funnits där före kyrkans brand på 1600-talet. 

Till utställningen hade aderton skåp lånats 
in, huvuddelen från Belgien, de övriga från 
Sverige (Västerås, Folkäma, 10 figurer från 
Vaksala), Danmark, Polen, Tyskland, Holland 
och Frankrike. 

Det var ett sannolikt aldrig återkommande 
tillfälle an se så många Antwerpenskåp sida 
vid sida. Rent utställningstekiiiski rådde inga 
konstigheter. Skapen vai hell enkelt utställda 
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och väl belysta. Tidsmässigt spände de över 
tiden från 1490-1500 (Folkärna) till ca 1555 
(Bouvigne-sur-Meuse, Belgien), med tiden 
med tilltagande inslag av renässansformer i 
såväl figurstil som ornamentik. Under denna 
mer än 50-åriga period förändrades skåpen 
självklart mycket till sin karaktär. Men huvud
delen av de utställda altarskåpen var tillverka
de mellan 1510 och 1530. 

Organisationen bakom utställningen, 
främst Muzeum voor Religieuze Kunst i Ant
werpen, hade tagit på sig en gigantisk uppgift 
och ett stort ansvar - att flytta dessa stora och 
bräckliga pjäser från deras normala miljöer. 
Det tekniska stod under Institut Royal du Pa-
trimoine Artistique med en stab av konserva
torer, fotografer och forskare, både fast per
sonal och fiir tillfallet inhyrd. Många av altar
skåpen konserverades före utställningen och 
dokumenterades noga. 

Utställningen beledsagades av en katalog 
och en uppsatsvolym, utgivna av Muzeum 
voor Religieuze Kunst i Antwerpen. Båda är 
rikt illustrerade i färg, katalogen tillgänglig på 
flamländska, engelska och franska, medan 
uppsatserna endast förelåg på respektive för
fattares modersmål. Detta gör tyvärr uppsats-
volymens innehåll svåråtkomligare då nio av 
de sexton uppsatserna är på flamländska. 

I utställningens publicerade dokumentation 
kan man så i teckningar — »restaureringsdia-
gram» - studera vad som är kompletterat, var 
Antwerpenstämpeln (en hand) är inbränd, var 
man tagit dendroprover etc. Konserverings-
aspekterna får ytterligare specialbelysning i 
fyra av uppsatserna i uppsatsvolymen. 

En av uppsatserna ägnas de 21 Antwerpen-
skåp som bevarats i Sverige (nästan 10 % av de 
bevarade Antwerpenskåpen), författad av 
Ghislaine Dervaux-van Ussel, sedan decennier 
en av de främsta kännarna av detta material. 
Hon avslutar med att efterlysa publikationer 
eim de i Sverige bevarade altarskåpen från 
Brabant, senn ingen som sysslar med ämnet 
kan gå förbi. De är dessutom vanligen i bättre 
skick än det kontinentala materialet, som ofta 
har förändringar eller övermålningar. 

Med några få undanlag har ingen svensk 
forskare efter Johnny Roosval, som skrev för 
60 år sedan, grundligt tagit sig an det svenska 

materialet. De svenska Antwerpenskåpen är— 
åtminstone i Sverige - mycket ojämnt doku
menterade, och färgdokumentation saknas 
nästan helt. Ett exempel: av det stora skåpet i 
Vaksala kyrka i Uppland finns i skrivande 
stund i ATA, det centrala arkivet för denna 
typ av dokumentation, en enda helhetsbild, gi
vetvis svartvit, tagen vid utställningen av kyrk
lig konst i Uppsala 1918, där skåpet delvis är 
skymt av föremål som står framför! 

Förhållandet med dokumentationen av de 
svenska Antwerpenskåpen speglar bara situa
tionen när det gäller central dokumentation 
av kyrkor och kyrkliga föremål över huvud 
taget. ATA:s uppgift är att ta emot bilder, inte 
att initiera nytagningar. Därför är det mera en 
slump vad som är avbildat, och hur. Bilder 
finns visserligen vanligtvis, men många av dem 
är tagna så tidigt som strax efter sekelskiftet. 
Kyrkbiänder är därför ofta katastrofala, efter
som eftervärlden får mycket svårt att bilda sig 
en uppfattning om vad som förstörts. 

Andra uppsatser behandlar Antwcrpenskå-
pens ikonografi, vad skåpen kostade i jämfö
relse med annan, samtida konst, verkstäder
nas organisation, stämplarna (de hade olika 
funktioner i Antwerpen och Bryssel) etc. Sär
skilda artiklar tar upp de bevarade skåpen i 
Danmark och Spanien, där de ofta »skräddar
syddes» för arkitekturen på platsen. 

Antwerpenutställningen och dess publika
tioner är en välkommen fokusering på ett in
tressant material. Sannolikt är flera publika
tioner i utställningens kölvatten att vänta. 

Tysklands medeltidshistoria i utställningar. 
Från Karl den store till Staufema 
Under de senaste åren har man i Tyskland 
gjon stora och ytterligt påkostade utställning
ar kring några av de tyska furstehusen, med 
grundlig och väl illustrerad dokumentation i 
katalogerna. Det tog egentligen sin början re
dan för 30 år sedan, med en stor Europaråds-
uiställning i Aachen om Karl den store: Kari 
derGros.se— Werk und Wirkuug. en utställning 
av nära 800 föremål, med katalog och fyra 
separata vetenskapliga volymer under den ge
mensamma rubriken Lebenswerh und Nachle-
ben. 1977 visades i Stuttgart Die Zeit der Stau-
fer, med anledning av Baden-Wfirtiembergs 

Fomvännm 89 (1994) 

http://derGros.se�


190 Kongresser och utställningar 

25-årsjubileum, 1992 Das Reich der Salier i 
Speyer till 2000-årsjubileet av Speyers grun
dande (med två års förskjutning) och 1993 
Bemward von Hildesheim und das Zeitalter der 
Ottonen i Hildesheim. Alla dessa utställningar 
har skildrat historia, konst, numismatik, sakral 
och profan arkitektur, arkeologi etc. i anslut
ning till respektive tema; katalogerna, utgivna 
i inånga tusen exemplar, utgör viktiga hand
böcker på området. 

Utställningen Das Reich der Salier behandla
de alltså det saliska furstehuset, som från 
1000-talets början till 1100-talets början var 
kungar och kejsare över det tyska riket; de 
följdes av Stauferna. 

Staufer-utställningens katalog utgjorde fyra 
volymer (katalog, bildvolym, uppsatser och 
kartor - inalles närmare 2 000 sidor) samt en 
senare utkommen symposievolym; till Salier-
utställningen hade man valt att till utställning
en ge ut en 500-sidig katalog i stort format 
och komplettera den med ett antal separat 
utgivna volymer över särskilda temata. Dessa 
volymer, med påbörjad utgivning 1991, är lik
som katalogen utgivna av Jan Thorbecke Ver
lag i Sigmaringen; de flesta av de elva volymer
na ingår i Römisdi-Gertnanisches Zentralmu
seums monografiserie. Tre av dem tar upp 
historiska aspekter under rubriken Die Salier 
und das Reich. Mechthild Schulze-Dörrlamm 
behandlar i tre separata volymer ett antal hi
storiska klenoder: kejsardömets krona, som 
Schulze-Dörrlamm anser tillkom till kejsar 
Konrad ILs kejsarkröning i Rom 1027, det 
likaledes i skattkammaren i Hofburg i Wien 
förvarade s. k. Rikssvärdet samt slutligen det 
rika skattfynd från Mainz som hittills gått un
der namnet Der Mainzer Goldschmuck der 
Kaiserin Gisela (kejsarinnan Gisela dog 1043) 
som Schulze-Dörrlamm istället anser bör fö
ras till kejsarinnan Agnes av Poitou (död 
1077; jfr nedan). Två volymer behandlar nu
mismatik; den ena är en översikt över tysk 
tidigmedeltida mynthistoria {Deutsche Miinzge-
schichte von der späten Karolingerzeit bis zum 
Ende der Salier), den andra är, under titeln 
Femhandel und Geldwirtschaft, en publikation 
av föredragen vid ett kollokvium i anslutning 
till utställningen (den kommer att senare re
censeras separat). Antje Kluge-Pinsker pre

senterar Schach und Trictrac i en volym och 
tillsammans med Martin Street ett slott, Das 
Steinschlofi bei Pirmasens. 

Borgbyggande och bebyggelsehistoria på 
landsbygden behandlas i Burgen der Salierzeit 
och Siedlungen und Landesaushau zur Salierzeit, 
om två välmatade volymer vardera. Ett lättare 
anslag har, slutligen, två volymer i anslutning 
till två rekonstruktioner i utställningen, Das 
Dorf der Salierzeit och Eine Stadt um 1100-
Spurensuche und Einladung zur Stadtbesichti-
gung. Här rör det sig om rekonstruktionsbil
der baserade på arkeologiska undersökningar, 
som liksom i den ovannämnda utställningen 
Stadtluft, Hirsebrei und Bettelmönch, spela
de en viktig roll. Man har inte återgivit en stad 
eller en by, utan idealsamhällen, tilltalande 
uppmålade på ett sätt som kommer nära det 
maner som förekommer i ett antal nyare po
pulärvetenskapliga bilderböcker för ungdom. 

Genom greppet med specialpublikationer 
har man kunnat göra katalogen mer renodlat 
inriktad på föremålspresentation, med inled
ningar på någon sida till varje avsnitt i katalo
gen. Den följer utställningen rum för rum, 
monter för monter, med fylliga föremålsbe
skrivningar med litteraturreferenser och varje 
föremål avbildat. Tyvärr har man valt att ha en 
föremålsnumrering rum för rum relaterad till 
montrarna och inte en genomgående numre
ring, något som gör det svårt att referera till 
enskilda objekt i katalogen. Utställningen var 
klart strukturerad i två stora block: det ena 
rörde människans vardag under salisk tid med 
avsnitt om keramik, bonde-, adels- och bor-
garbebyggdse, lek och spel, beväpning, smyc
ken, mynt, skrift och bok, kyrkobyggnader 
samt addsborgarnas inredning, det andra be
handlande vad man kallat »de historiskt verk
samma krafterna i det saliska riket»: kunga
makten, kyrkan, adeln och »de nya historiskt 
verksamma krafterna», de ofta ur de ofria 
grupperna hämtade lokala ämbetsmännen, 
som blev en maktfaktor i konkurrens med 
adeln, samt städernas borgare som började 
frigöra sig från stadsherrarna. 

Utställningen presenterade föremål som 
spände från enkel brukskeramik till den yp
persta guldsmedskonst från tidig medeltid, 
såväl profana smycken som kyrkliga skatter i 
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form av relikvarier, processionskors och bok
band med filigranornamentik och smyckade 
med emaljer och ädelstenar. Bland föremålen 
visades också den stora guldskatten från Hid-
densee, en av de praktfullaste skatterna från 
nordisk vikingatid. Den som konsulterar kata
logen till den samnordiska stora utställningen 
om vikingatid och tidig medeltid, Viking och 
Vite Krist, som visades i Paris, Berlin och Kö
penhamn 1992-93 (se recension i Fv 1993, s. 
263), kommer att upptäcka att Hiddensee-
skatten visades samtidigt i Paris och Speyer; i 
den ena utställningen — jag vet faktiskt inte 
vilken — visades alltså kopior. 

Det avsnitt som benämndes »Denkmäler der 
Kirche» var särskilt representativt och avsluta
des med en grupp föremål som representerar 
den begynnande romanska konsten, vilka 
knyts till guldsmeden Roger von Helmars
hausen, en av den tidiga medeltidens främsta 
konstnärer, verksam vid 1100-talets början. 

Tysklands återförening har också gjort det 
möjligt att visa föremål som för några år sedan 
varit otänkbara. Så förvarades t. ex. nyckel
objekt i sammanhanget som den ovannämnda 
»Gisdaskatten» till största delen i konst
hantverksmuseet i Östberlin och har inte tidi
gare kunnat lånas ut. 

Det var en utomordenligt rik samling före
mål från mer än tvåhundra långivare som valts 
att representera den saliska perioden i Tysk
lands historia; genom katalogen får man god 
kännedom om dem, både genom fylliga be
skrivningar och goda illustrationer, många i 
färg och uppslagna på helsida. 

Genom utställningen, dess katalog och spe-
eialpublikationer har den aktuella perioden av 
Tysklands historia belysts på etl synnerligen 
gediget sätt. Få, om någon, av de stora utställ
ningarna har vetenskapligt förberetts lika 
grundligt som denna; mer än hundra forska
res mödor låg till grund fiir utställningen och 
dess publikationer. Huvudparten av förbere
delserna har dock legat på personal vid Rö-
misch-Germanisches Zentralmuseum i Mainz. 

1993 var det dags för nästa stora manifesta
tion, utställningen Bemward von Hildesheim 
und das Zeitalter der Ottonen, som visades i 
Roemer und Pelizäusmuseum i Hildesheim. 
Denne Bernward var en klerk av gammal sach

sisk adel, som tidigt kom i Ot to ILs tjänst; 993 
utnämndes han till biskop i Hildesheim, och 
utställningen firade alltså tusenårsminnet av 
detta. 

»Ottonernas» tid räknas mellan 962, då 
Otto I återskapade »det heliga romerska riket 
av tysk nation» genom att krönas till kejsare i 
Rom, och 1024, då Henrik II dog, och riket 
övergick till den saliska ätten. 

Biskop Bernwards levnad — han föddes om
kring 960 och dog 1022 - sammanfaller näs
tan exakt med den ottonska tiden, och hans liv
ar också sammanlänkat med härskarna. Tidigt 
blev han betrodd skrivare i det kejserliga kans
liet, sedan fick han sig den blivande Otto IILs 
uppfostran anförtrodd, och 993 blev han så 
biskop i Hildesheim. Utställningens dubbla 
tema är således mycket logiskt. 

Biskop Bernward spelade också inom tidens 
konst en viktig roll: handskrifter och guld
smedsarbeten tillkom på hans uppdrag, och 
några av de viktigaste monumenten är direkt 
förknippade med hans namn, Bernwardko-
lonnen i den av Bernward byggda S. Michads
kyrkan i Hildesheim - en bronskolonn med 
scener i relief som löper i spiral, utförd i 
anslutning till antikens Trajanus- och Marcus 
Aurdiuskolonner — samt bronsportarna till 
domkyrkan med sexton scener i hög relief. 

Utställningens och katalogens struktur hän
för sig till olika aspekter på biskop Bernward 
och hans liv, formulerade - som ibland sker i 
tyska utställningar — på klingande latin. De lio 
avsnitten var: biskopens liv, kejsarna, Rom 
och påvarna, metropolker och biskopar, 
Bernwards resvägar i Europa, Sachsen om
kring år 1000, Bernward, biskop av Hildes
heim, grundandet av S. Michadskyrkan i 
Hildesheim samt Bernward som helgon. Ut
ställningen utgjordes av av ca 400 föremål, 
hämtade från museer, bibliotek och skattkam
mare i Europa och USA som valts att illustrera 
dessa temata. Främst rörde det sig om konst
föremål, endast i avsnittet om Sachsen, där 
man bl. a. också speglade det slaviska inslaget, 
använde man sig i större utsträckning av ar
keologiskt material. Genom imperiets ut
sträckning, kejsar Otto ILs gemål Theofanus 
bysantinska ursprung och genom Bernwards 
resor har man sett anledning att ta in material 
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från i stort sett hela Europa, och därför har 
man kunnat belysa många olika konstmiljöer i 
Europa decennierna kring år 1000, och detta 
med bland det finaste tiden frambragt. 

Utställningens katalog, i stort format, är i 
två delar om 524 respektive 645 sidor, uppde
lade i en uppsatsvolym och en katalogvolym, 
båda strukturerade efter de nio rubriker som 
nämnts ovan, och där de 40 uppsatserna i den 
första volymen utgör inledningar och kom
mentarer till respektive avsnitt i katalog och 
utställning. Dessa texter serverar den historis
ka bakgrunden till utställningens föremål, på 
det gedigna sätt som är praxis i Tyskland. 
Mycket är sammanfattningar av kända förhål
landen, men i vissa fall återspeglas pågående 
vetenskapliga diskussioner. Bland föremålen 
under avsnittet enn kejsarna fanns t. ex. »Gise-
laskatten», den smyckeensemble som 1880 på
träffats i Mainz, och som också visades i den 
ovannämnda Salierutställningen under en ny 
och senare datering. Hermann Fillitz argu
menterar mot detta och daterar den i stället 
lill liden kring eller något efter 980, vilket gör 
det sannolikt att smyckena har samband med 
kejsarinnan Theofanu, dock utan att Fillitz 
döper om dem. 

Bland kalaloguppsatserna vill jag här lyfta 
fram den av Hans Drescher, veterligt den 
främste kännaren av äldre gjutteknik, som 
ofta i samband med utställningar presenterat 
nya rön. Här har han bl. a. underökt de ovan
nämnda dörrarna och kolonnen. 

Myc kel av del som visades var praktföremål 
— i betydelsen föremål av högsta konstnärliga 
kvalitet - främst med kyrklig anknytning, 
höjdpunkter i tidens guldsmedskonst, bokmå

leri, elfenbenskonst, kalligrafi, bronsgjuiai-
kemst etc. Bl.a. visades ett antal bysantinska 
sidenfragment, mer än 50 liturgiska illumine
rade handskrifter av olika slag, bokpärmar i 
guldsmedsarbete, ofta med infattade elfen-
bensrdiefer, bysantinska och västeuropeiska 
elfenbensreliefer, altarkors, närmare 20 re
likvarier etc. men givetvis även material som 
sigill, urkunder och mynt - biskop Bernward 
var också myntherre. Att i detta omfattande 
material lyfta fram enskilda föremål är tyvärr 
inle möjligt i detta sammanhang. Nämnas kan 
dock de s.k. magdeburgska elfenbensplattor
na, Milanoarbeten från 960—70-talet, 16 plat
tor av elfenben, de flesta ca 12X12 tin, me-el 
scener ur bl. a. Kristi liv, som ursprungligen 
sannolikt varit 40—50 st. och infattade smyckat 
en föremål som ett altarantependium eller en 
ambon. De har redan under medeltiden sking
rats och de bevarade 16 plattorna tillhör nu 
olika .samlingar runtom i världen; de torde 
aldrig tidigare ha visats tillsammans i modern 
tid. 

Utställningens innehåll är förträffligt pre
senterat i katalogen, ingående beskrivet oeh 
väl illustrerat, vanligtvis i färg i utsökt nyck, i 
stora bilder. En brist delar dock dessa två sist 
nämnda utställningskataloger: de innehåller 
en mängd katalogbeskrivningar och uppgifter 
som katalogernas framtida brukare kominer 
att vilja gå tillbaka till, något som emellertid 
starkt försvåras av att katalogerna helt saknar 
register. Man får i stället genom de olika av
snittens rubriker försöka lista ut var del ena 
eller det andra föremålet kan ha tagits upp. 

Göran 'Tegner 
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