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de för bestämda ändamål och i standardfor
mer, t.ex. i form av påsyningsbeslag. Hur de 
fungerat illustreras bl.a. av en av de utställda 
skulpturerna, en praktfull stående madonna
bild av kalksten från 1310-20, från Salins-les-
Bains med väl bevarad polykromi och förgyll
ning. Här pryder rektangulära émail-de-
plique-plattor Marias kronring, medan en 
rund sådan tjänar som spänne i halssprundet 

Avdelningen med smycken var inte omfat
tande, även om skriftliga källor från perioden 
som räkenskaper och inventarier, för första 
gången ger mer eller mindre detaljerade om
nämnanden av smycken. Smycken har som be
kant alltid varit något som omsatts, och vad 
som kommit att bevaras beror på en slump. 

Avdelningen bokmåleri var omfattende, så
väl i utställningen som i katalogen (närmare 
100 sidor); man bemödade sig bl.a. att belysa 
centrum-periferi-förhållandet Den stora ny
heten under epoken är införandet av margi

naldekoren i form av växt- och djurmotiv, allt 
mer fantastiska. 

Trängseln i utställningen gjorde det dessvär
re svårt att fördjupa sig i detaljer; katalogens 
utmärkta färgbilder uppväger i någon mån 
detta förhållande. Bland det som visades var 
den ofta reproducerade handskrift från 1317 
som skildrar Sankt Dionysious martyrium, och 
som har som bimotiv i varje bild scener ur var
dagslivet på Seine och på Paris broar. 

Som helhet gav utställningen och dess kata
log en intresseväckande bild av en viktig epok 
i Frankrikes konst- och kulturhistoria, och en 
tid då vi vet att Sverige hade särskilt täta kon
takter med fransk kultur: Uppsala, Linköping 
och Skara hade vid den här tiden studentkol-
legier i Paris, och 1289 får arkitekten Etienne 
de Bonneuille uppdraget att »faire 1'église de 
Upsal» - att bygga kyrkan i Uppsala. 

Göran Tegnér 

Kommande utställningar 

Forskningen på medeltida glas i Skandinavien 
har hittills varit ett sorgligt eftersatt område. 
Nu är dette dock på väg att avhjälpas: under 
våren 1999 planerar man att öppna en i viss 
hast producerad utställning med titeln Skäl! 
Skärvor från medeltiden. Glaskärl och deras använ
dare i det medeltida Nordeuropa. Utställningen 
öppnar 11 maj i Aboa Vetus i Äbo, som också 
producerar den. Den görs inom nätverket för 
nordiska medeltidsmuseer, dvs. Meddtidsmu-
seet i Stockholm, Bryggenmuseet i Bergen, Er-
kebispegården i Trondheim, Lödöse museum, 
samt museerna i Ribe och Roskilde. Som till
fälligt adjungerad partner fungerar stadsmu
seet i Tartu i Estland, där man vid arkeologiska 
undersökningar gjort anmärkningsvärda fynd. 
Tonvikten kommer att ligga på bordets glas 
från medeltiden men översiktligt kommer 
man också att behandla 1500- och 1600-talen. 
Detta innebär också att det främst handlar om 
de glas som importerades; en inhemsk glastill
verkning (bortsett från fönsterglastillverk-

ning) kom t.ex. i Sverige av allt att döma inte 
igång förrän med Karl IX:s glasbruk i Nykö
ping. 

I urvalet begränsar man sig till fynd just från 
dessa nätverkets städer. Om man därigenom 
missar mycket material kan jag inte yttra mig 
om; redan nu står det klart att man i Norden 
använt samma typer som på övriga håll i Euro
pa. Förutom tillverkning och historik kommer 
man att belysa också glasets användning i ett 
socialt perspektiv. 

En mindre katalog, på de relevanta språken, 
kominer att beledsaga utställningen, som ock
så kommer att presenteras på en cd-rom. I an
slutning till visningen i Stockholm under sen
hösten planeras ett seminarium. Som helhet 
ett mycket välkommet initiativ! 

Sankt Tomas Beckett och Sankta Valeria i Limoges 
Medeltida emalj sätts i fokus i en utställning i 
Limoges i Frankrike, under medeltiden under 
århundraden centrum för den franska emalj-
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tillverkningen. Det är med anledning av Marie-
Madeleine Gauthiers - den franska, att inte sä
ga den europeiska emaljforskningens grande 
dame - bortgång som man i Musée de TÉmall i 
Limoges anordnar en utställning som koncen
trerar sig på några av de största grupperna i Li-
mogesproduktionen, relikskrin för helgonen 
Tomas Beckett och sankta Valeria. Utställning
en skall vara öppen mellan 26 juni och 26 sep
tember och visa ett trettiotal av dessa skrin. 

Bittert nog kom i januari en låneanhållan 
(ställd till Statens historiska museum för vida
re befordran) rörande det utsökta lilla skrinet 
från Trönö från 1200-talets början, ett av våra 
ytterst fåtaliga Limogesarbeten, som strax före 
jul blev svårt skadat i den brand som helt öde
lade Trönö nya kyrka, där skrinet förvarades. 
Skrinet, en av Norrlands medeltida stoltheter, 
som nu avvaktar den undersökning som skall 
avgöra vad som kan göras, är i skrivande stund 
ännu höljt i smält plast från den plexiglasmon-
ter i vilken det stod. 

Nu kommer Trönöskrinet endast att kunna 
ses på den cd-rom som skall presentera mate
rialet, bekostad av Limoges kommun. Detta 
medium verkar snart att ha utkonkurrerat bo
ken när det gäller att återge omfattende mate
rial i färg; här kommer man att visa - så långt 
möjligt - samtliga sidor av föremålen, något 
som hade varit synnerligen dyrt i en katalog. 
Det skall bli intressant att se resultatet. 

799 - Kunst und Kultur der Karolingerzeit. Karl 
der Grofie und Papst l<eo III. in Paderborn 
Detla är titeln på den utställning som skall vi
sas i Paderborn 23 juli - 1 november. Det man 
i utställningen erinrar om är det möte som 
799 i den praktfullt inredda borgen i Pader
born ägde rum mellan Karl den Store och på
ven Leo III, på flykt från Rom. Det expande
rande frankiska kungariket och påvemakten 
förberedde en pakt, som bekräftades i den kej-
sarkröning som följande år ägde rum i Rom. 
Med Sachsenkrigen avslutade fanns nu också 
förutsättningar för ett kristnande av Wesdalen. 

Det blir ytterligare en prestigefylld utställ
ning i raden av utställningar över teman i tysk 
historia, med inlån av föremål från hela väst
världen. Den utställning kring Karl den Store 
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Ausstellung: 
799 - Kunst und Kultur 
der Karolingerzeit 

Karl der Grosse und 
Papst Leo M L _ _ 
in Paderborj-"; IT-. • r N i 

Utställningens logotyp som 
brevmärke. 

som 1965 ägde rum i Aachen hade ett helhets
perspektiv på den karolingiska epoken. Det är 
inte målet här. Man inriktar sig på att, för den 
breda allmänheten, belysa viktiga aspekter på 
den karolingiska tidens konst-, kyrko- och kul
turhistoria, med viss betoning på Westfalen. 

Utställningen kommer att visas på flera plat
ser i Paderborn. Centrum blir Städtische Gale
rie am Abdinghof. Andra lokaler blir museet i 
den under 1960-talet utgrävda borgen och det 
på 1990-talet nyinredda domkyrkomuseet, där 
bl.a. kyrkans organisation och den karolingis
ka konsten visas. 

Katalogen till utställningen, i två band om 
tillsammans ca 1000 sidor, kommer att ges ut 
på förlaget Philipp von Zabern. Information 
om utställningen kan man få på projektets 
hemsida: http:/ /www.paderborn.de 

Otto der Grosse. Magdeburg und Europa 
Redan sedan något år arbetar en grupp på tre 
forskare på heltid med att förebereda utställ
ningen, som öppnas hösten 2001, biträdda av 
ett vetenskapligt råd om 28 av Tysklands främs
ta specialister på olika områden inom utställ
ningens temata - historiker, konsthistoriker, 
arkeologer, byggnadshistoriker etc. Det är 
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självklart Ottonerna, främst Otto den store, 
som står i centrum, men också staden Magde
burg. Redan våren 1999 kommer man att ha 
ett tvärvetenskapligt kollokvium kring »Otto-
nische Neuanfänge», vars tryckta bidrag kom
mer att vara tillgängliga när utställningen öpp
nas. 

Bland kringarrangemangen kan nämnas -
förutom givetvis en rikt illustrerad katalog i 
flera volymer - att institutet för Simulation 
und Graphik vid universitetet i Magdeburg 
förbereder en dataanimation, en »virtuell pro

menad i historien» i Otto den stores borg i 
Magdeburg. 

Det sagda ger en aning om den noggrann
het som krävs för att förbereda dessa gigantis
ka kulturhistoriska utställningar, och vilka oer
hörda ekonomiska resurser det är nödvändigt 
att få fram - och som också ställs till förfogan
de. Vad som förvånar är att man från centralt 
tyskt håll gör så litet för att i utlandet informe
ra om dessa evenemang, en underlåtenhet som 
också gäller alla svenska media. 

Göran Tegnér 

Middelalder 99 i Danmark 

Sedan årsskiftet pågår i Danmark projektet 
»Middelalder 99», ett historieprojekt med fo
kus på medeltiden. Enligt den av projektled
ningen utgivna guiden till de projekt som in
går startade det som »en inadvendt, faglig 
selvransagdse», men utvecklades till en lands
omfattande manifestation med långt större 
räckvidd och intensitet än t.ex. »Den svenska 
historien» och »Fädernas kyrka». Det är ett 
unikt samarbetsprojekt mellan kultur-, forsk
nings- och förmedlingsinstitutioner. Någon 
central styrning har inte funnits, utan de mer 
än 800 evenemangen har tillkommit på enskil
da och lokala initiativ. Den redan nämnda gui
den anger, amt för amt, vad som erbjuds un
der året. (Guiden till Midddalder 99 kan 
rekvireras från Danska turistbyrån i Stock
holm; information även på www.midddal-
der.dk.) 

Över hela Danmark och i Skåne, som också 
ingår i projektet, visas utställningar (på mer än 
100 museer), anordnas visningar och konfe
renser och hålls föredrag; dessutom erbjuds 
medeltidsmarknader, tornérspel och medel
tidsmenyer. Några axplock nedan anger bred
den. 

En vandringsutställning om Hildegard av 
Bingen, Det levende lys — bilkder af Hildegards vi
sioner, visas på flera platser. Om de kvinnliga 

helgonens roll som hjälpare i olika situationer 
handlar Helgeninder i den katolske folketro i mid-
delalderens Danmark på Kvindemuseet i Dan
mark, som ligger i Ärhus; den visas året ut. 
Klosterväsendet uppmärksammas på många 
sätt, inte bara i utställningen 'Tolv klosterordne i 
Danmark på 0 m klostermuseum, utan det 
finns även möjlighet att deltaga i en ambitiös 
tvåveckors klosterkurs med exkursion till klos
terruiner och levande kloster i Danmark, Eng
land och Skottland. 

På Skive museum visades under våren Krop
pens pinsler - själens frelse, en utställning om 
medeltida tro med utgångspunkt i helgonen. 
På Fur museum i Viborgs amt visas Brev at be-
segie, som handlar om sigill, sigillstampar och 
signetringar, dvs. ungefär samma tema som Be
seglat och bestyrkt, den utställning som visas på 
museerna i det nordiska nätverket av medel-
tidsmuseer; den visas från juni på Roskilde 
museum. 

Det Kongelige Bibliotek har i samarbete 
med Moesgård Museum under våren på detta 
museum visat Ij^vende ord og lysende bilkder - en 
udstilling om den middelabierlige bogkultur i Dan
mark, en stor utställning med material från Det 
Kongelige Biblioteks stora samling av medelti
da bandskrifter samt dessutom från Vatikan-
biblioteket och andra europeiska bibliotek. 
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