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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, Del 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 - sjielens 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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Den visas under hösten på Det Kongelige Bi
bliotek. 

I museet på Koldinghus visas under hösten 
en utställning om Jungfru Maria. I Ribe visas 
under hela året en utställning, Middelalderens 
menneske, där man med utgångspunkt i skelett
material från kyrkogårdar och grävningsfynd 
behandlar den information skeletten kan ge, 
medeltidens läkekonst och sjukvård men ock
så medeltidsmänniskornas syn på sexualitet 
och död. Utställningen är säkerligen ett intres
sant komplement till utställningen på Historis
ka museet i Stockholm, Skektlet i garderoben. 
Ett liknande tema ter också Medicinsk-Histo-
risk Museum i Köpenhamn upp: Sygdom og hel-
bredelse. 

Med utgångspunkt i månadsbildernas indel
ning av året med hänsyn till lantbrukets aktivi
teter och i kalenderns helgondagar och kyrkli
ga fester ter Nationalmuseet i Köpenhamn ett 
helhetsgrepp på människan och hennes vill
kor i Den farverige Middelakler, som visas till 24 
oktober. 

Man kan bara gratulera Danmark och dans
karna till denna lyckade satsning, och hoppas 
att den får ett publikt gensvar - även från Sve
rige. 

Göran Tegnér 
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