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Kongresser och utställningar
Margrete 1. Nordens Frue og husbond. Kalmarunionen 600 år.
Utställning i Köpenhamn, Kalmar, Tavastehus och Akershus
Europas statsöverhuvuden brukar numera hyllas med historiska utställningar som anknyter
till deras politiska gärning och personliga bakgrund. Tänk bara på Francois Mitterand och
revolutionsjubileet eller den storslagna uisiällningen om salierna i Worms med vilken man
firade Helmut Kohl i hans egna hemtrakter.
Resurserna brukar flyta rikligare vid sådana
tillfällen än de vanligen gör i våra penningsnår
la tider. Så kom det mycket väl till pass att sexhundraårsdagen för Kalmarunionen sammanföll med danska drottningens tjugofemåriga
tjänstejublieum. Men det fanns också en annan anledning av kanhända ännu viktigare
slag: Vivian Ettings monografi Margrete I. En regent og hendes samtid från 1986, som 1997 utkom i andra reviderade upplagan. Det är hennes »editorial» som också inleder den digra
utställningskatalogen som här skall anmälas.
(Margrete 1. Nordens Frue og husbond. Kalmarunionen 600 dr. Essays og utstillingskatalog. Nordisk ministerråd, Danmarks Nationalmuseum,
K0benbavn 1996.) Som en mogen frukt av
museiarbetet tillkom året därpå hennes välillustrerade bok Fra fcelkskab til blodbad. Kalmar
unionen 1397-1520. Rent allmänt märks det på
sistone ett stigande intresse för temat, t.ex.
Poul Enemarks och Aksd F. Christensens publikationer om Kalmarunionen från 1980 som
berömdes för sina korrekta texttransskriptioner. Tillkommer på tyskt håll Heinz Barsukes
nya bok om Erik av Pommern från 1997. F.n
sammanfattande forskningsöversikt lämnades
av Ludwig Biewer i Baltische Studien 1998.
Vår katalog har fått en lättläst och myt kel
kunnig introduktion i ämnet som skrivits av
Nils Blomkvist och inleder raden av Kalmaressäerna. Vivian Ettings poängterade avsikt
har varit att i motsats lill alla som tidigare behandlat ämnet bredda referensramen utöver
den rådande filologisk-rättsbistoriska synvin-

keln till förmån för en allsidig behandling avlivet under Margaretas tidevarv »ud fra den
overbevisning, at det er nodvendigt at kende
den materidle basis for at k u n n e förstå tidens
politiske forhold». Man kan ej blunda inför
hennes framgång ined att varsamt befria stoffet från en hel del fördomar som belastade
drottningens cftermäle. Här står Kristian
Erslevs monografi från 1882 såsom en minnesvård i skyn, som ingen vågat röra vid. Även
Halvdan Koht kom - över sjuttio år senare att stå i skuggan av detta m o n u m e n t med sin
levnadsteckning över drottningen.
Kritiska röster mot denna åskådning böjdes
mest från norsk sida. I en utställningsrecension i »Berlingske» (Krönikan den 22 februari
1997) frambesvor Kund Wieth-Knudsen »Firehundreårs-natten» i Norge som enligt hans
uppfattning tagit sitt ursprung från Margaretas u n i o n d l a bedrifter. En snarlik bedömning,
som mest ser Kalmarunionen ur ett historiskt
perspektiv, möter vi i Steinar Imsens katalogessä med titeln »Norge i unionen», med förtyskningsskräcken i faggorna. Och i Sverige
finns det en inrotad reception från 1600-talet
som uteslutande vill se drottningen som förkämpe för danska intressen. Om man då tänker på att Margareta enligt Ericus Olais uppfattning borde ba kanoniserats så öppnas det
en avgrund av skiljaktiga meningar som knappast mer kan överbryggas.
Forskningen om Margareta och hennes tid
har under de gångna trettio åren blivit mycket
specialiserad. Förutom det politiska förloppet
bar det odlats upp arbetsfält pä skilda läckoniråden, vår kunskap om det dagliga livet u n d e r
hennes spira bar ökal betydligt i volym. Det
ställdes således stora krav på den samnordiska
arbetsgruppen som förberedde inställningen
och i synnerhet ]>ä koordinatorn Poul Grinder-Hansen. Föremålskatalogen med 360
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n u m m e r inleds av kommenterande essäer som
börjar med 14 bidrag över mötet i Kalmar
1397 för att sedan behandla skilda aspekter av
livet u n d e r unionen. »Stoffer och dräkter»
jämte »Kyrkans skatter» har ägnats egna avdelningar. Först därefter kommer fyra bidrag om
den heliga Birgitta och Birgiuinerorden med
viktiga relationer till den centrala politiska utvecklingen. Ett stort antal författare - ett sextiotal enbart för föremålsbeskrivningarna har engagerats för denna omfattande redovisning av forskningen om Margareta och unionen. Katalogen utkom i en interskandinavisk
utgåva där varje bidragsgivare använder sitt
eget språk (med undantag för isländskan) och
i en engelsk version där översättningen ej motsvarar fackmässiga krav (det borde t.ex. heta
Teutonic Order!). Detsamma gäller för översättningen av Zenon Hubert Nowaks värdefulla essä.
Utställningsbesökaren möttes genast i entrén
av en idé som på mörka banderoller ställts i
mittpunkten för arbetsgruppens koncept:
Drottningens adoption av den sjuårige pojken
från Pommern som hennes efterföljare. Redan valet av hans nya namn var ett »tyddigt
politisk program» (Bartholdy). Även efter
hans kröning 1397 förblev Margareta regent
fram till sin död 1412. Publiken skulle begripa
att här låg huvudvikten. Svarta tygremsor inramade utställningsföremålen med tittskåpsliknande effekt, som bättre kom till sin rätt i Kalmar, på Akershus och Tavastehus med sina
smärre rumsenheter än i det danska Nationalmuseets obegränsade hallar. Dominerande vajade unionsflaggorna utanför byggnaden, samma flagga som man eftersökte förgäves i
katalogen och bland objekten, trots att den
också pryder katalogomslaget. Jag förmodar
att man i sista stund blev uppmärksam på detta centrala vittnesbörd och hur som helst ville
ha den med, åtminstone till gagn för utställningens publicitet.
Knappast under någon annan tid - man tänker kanske på Burgund - har det gjorts så
mycket politik med heraldiska emblem som
under unionens första period. Tyvärr har forskningen än så länge begränsat sig till sigill som
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i katalogen behandlas av Nils Bartholdy. Redan Eriks berömda jakthorn av valrosstand
(024), vars vapensköldar förblivit tomma, räknar med territoriell »tillväxt» i Danmark och
Sverige - därav dateringen till omkring 1390,
när den unge Erik kan ha börjat gå på jakt.
Hans fostermoder hade redan såsom slesvigsk
hertigdotter placerat Slesvigs leopardpar i sitt
sigill på ett liknande sätt (Esben Albrectsen)
för att underbygga sina framtida anspråk. Senare satte Erik in det norska lejonet i sin hjärtsköld. En stor överraskning för besökarna var
emellertid bänkgavlarna från Färöarna, möjligen härstammande från en stiftskyrka, numera
i Danmarks Nationalmuseum. Här äger vi i trärelief en provkarta på unionspolitik med heraldiska medel: man möter ett kombinerat vapen för Erik och hans gemål Philippa med
Pommerns grip i hjärtskölden och Englands
tre leoparder i en av kvartsrutorna.
Men åter till flaggan - en typisk skeppsflagga - som prydde trycksakerna och hela skyltningen för vår utställning. Den hade kommit
till Lybeck såsom krigsbyte efter ett sjöslag, förmodligen 1423, och hängdes i Mariakyrkan
där den 1942 föll offer för bombningen. Den
blev dessförinnan endast fotograferad en enda
gång och avbildad i Mariakyrkans inventarium. Lyckligtvis hade den redan kopierats i originalstorlek och i full färgskala för Nationalhistorisk Museum på Frederiksborg. Varför
denna kopia inte lånats ut i sista ögonblicket
förblir en gåta. Den förtjänar mera uppmärksamhet såsom ett enastående tidsvittne. Här
finner vi på den korsddade bemålade flaggduken samtliga fyra unionspartner - inklusive
Pommern - förenade. Städernas vapen icke
att förglömma: Malmö hedrades av Erik med
ett griphuvud av Stettinmodell, »griparnas»
huvudort.
Margareta ägde samtliga egenskaper som
man sku!le förvänta sig av en härskarinna
enligt unionsideologin: hon var danskfödd,
norskgift (till Heliga Birgittas fasa redan som
barn) och uppfostrad svenskt. Hon kom såsom
tioåring till Akershus och hade där fått Birgittas dotter Mereta Ulvsdotter som hovmästarinna och helgonets barnbarn Ingegerd Knutsdotter som lekkamrat, hon som sedan skulle
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bli Vadstenas första abbedissa (1384-1403).
Det enda rent personliga vittnesbörd som vi
äger av Margareta är från d e n n a tid; hon skriver som sjuttonåring till kung Håkon på ett
språk som är närmast svenskt Tyvärr har katalogens lingvistiska essä ej tagit u p p frågan om
»birgittinernorsk», som ett flertal handskrifter
är författade på, och man undrar om det fanns
några målmedvetna b e m ö d a n d e n att närma
språken till varandra.
Redan med drottningens uppväxtår kom
det birgittinska in i bilden, den viktigaste faktorn för unionsbildningen. Här lyckades Poul
Grinder-Hansen med att vinna fyra utmärkta
essäer: Vivian Etting med sin syn på Margaretas förhållande till Vadstena; Tore Nyberg med
klostrens filiationshistoria och Mereth Lindgren, som emellertid förnekar det som forskningen nyligen diskuterat, nämligen frågan
huruvida Vadstena varit ett konstcentrum. Nyberg opponerar mot Ettings uppfattning att
Maribo har varit grundlagt av drottningen och
är böjd att hänvisa till Azincourt där Philippas
far tagit hem segern och instiftat ett kloster
som tack. Eriks drottning skulle ha följt detta
exempel när hon främjade Maribo. Ännu svårare blir det att följa Nyberg när han apodiktiskt hävdar: »Vadstena blev ett isolerat svenskt
fenomen utan genklang i grannländerna.»
Här borde man framhäva klara fakta - vi äger
en tidig resonans på andra sidan Östersjön:
Marienbrunn i Danzig (1397), Pirita utanför
Reval [Tallinn] (1410) och sedan även Lybeck
och Stralsund. I England, Philippas hemland,
grundades Syon Abbey 1415, fem år senare
följde Gnadenberg i Bayern med Eriks syster
Katarina och dennes son Kristoffer i bakgrunden. Ett bärande skikt i hansestädema för dessa konvent har varit beginrördsen för fattiga
och äldre kvinnor som hade sitt ursprung i Nederländerna och fick en otrolig spridning. I
Norden är det emellertid enligt många forskares övertygelse adeln som i andra omgången
övertar ledningen när birgittinerna söker etablera sig. Likväl blev Vadstena samlingspunkten för oppositionen mot kung Albrekt, adelns
kandidat
Heliga Birgittas politiska profetior har alltsedan 1370 manifesterat sig i Skånes återlösen.
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Det har höjts flera röster som menar att hanseaterna ej kunnat vara angelägna om dylika
territorialförvärv på längre sikt. Erich Hoffmann skriver därför i sin essä att det har varit
drottningens försiktiga hänsynstagande till
köpmännens intressen och hennes föga arroganta maktutövning som förebyggde nya konflikter. Deventer, som helt levde på Skåneseglationen och skördade mycket välstånd på
det, kan tas som ett talande exempel. Forskningen har varit för ensidigt fixerad på städerna i det vendiska och preussiska kvarteret och
förlorat Nederländerna ur perspektivet. Dessutom har man saknat blick för betydande
skandinaviskt intrång i hanseaternas liv och religion, t e x . Olofskulten i Stralsund, för atl här
nöja sig med ett exempel.
Vivian Etting har svårt att sätta sig in i Margaretas kyrkopolitik mot bakgrunden av hennes personliga religiositet. Flera fall där drottningen tycks ha felbedömt kyrkliga tillsättningsärenden måste ses utifrån tidens allmänna maktpolitiska strävanden. Hon har helt enkelt fallit till löga för Lodehats-nepotismen.
Prelatens praktfulla palats vittnar ännu idag
om drottningens svaghet för hans karaktär
vars girighet hon varil blind för.
Kyrkobyggnadskonsten sammanfaller under
den första unionstiden med en stark tendens
att återuppliva en del motiv från höggotiken i
tillspetsad och stegrad formulering. Erik tog
initiativet till den ståtliga stadskyrkan i Landskrona som u n d e r 1700-talet fick vika för fästningsbygget men går att rekonstruera in i detalj; han uppförde dessutom koret i Skanör
med tillhörande krypta och stark Ijusverkan.
Samma drag observeras i koret i Haderslev där
han lät förse kollegiatkyrkan med helt neddragna fönsterbänkar och ett strålande ljusflöde som vi tidigare redan har mött i Malmös
Petrikyrka. Även Petrikoret i Naestved bör tas
som jämförelse: koravslutningen utgörs liksom
i Stettins Johanniskyrka av sju sidor av en dekagon. När man träder in i det mörka kyrkorummet möter man - liksom i Haderslev - en
stark ljuskoncentration i koret.
En annan arkitekturkategori som gynnades
var pseudobasilikan med helt mörklagt klcristorinm i högskeppets valv liksom i HelsingFornvännen 94 (1999)
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borg och Halmstad. Nästan samma typ representerar Helsingörs klosterkyrka fast den äger
en rak koravslutning med kraftigt ljusinfall.
1 lär främjade Erik karmeliterna som han också gjorde i Landskrona och Skaelsker, av vilken
anledning vet vi inte.
Erik blev känd för sin lagstiftning mot privata borgar. Men det som är kvar är respektabelt
nog, även i Finland som han ofta besökte. Dessa borgbyggnader har fått en utmärkt interpret i Knut Drake från Äbo. Till utställningsbesökarnas stora överraskning fattades dock
unionskungens
stadsbyggande
aktiviteter,
främst Hdsing0rs mönstergilla stadsplan. Det
har ofta påpekats att han i sina stadsanläggningar liksom med sina borgbyggen utvecklat
förebilderna
från Tyska orden vidare: den
gamla Kärnan i Helsingborg står ännu för en
äldre typ. Här kring Öresund låg centrum för
de förenade rikens utbyggnad. Stengade i Helsing0r är ett skolexempel på en fullt utvecklad
urban miljö. Det märks att sundstullen kommit igång med sin regelbundna avkastning.
Eriks fostermoder ville engagera sig mera för
småstäder av typen Vadstena som av h e n n e fått
sina stadsrättigheter och där det redan fanns
borgarhus av sten.
När det gällde medeltidsskulptur lockades
besökaren av en sammanställning av utmärkta
arbeten från Finland, som skickat det bästa
som landet äger. Det börjar med Urdialas
1200-talsskåp som togs med i utställningen eftersom det ändrades omkring 1440 (290). Sedan det sköna Kristushuvudet från Nådendal,
omkring 1440-50, jämte ytterligare tre kvinnofigurer (285, 286, 289) och slutligen ett par
helgon från Sunds kyrka på Äland av ypperlig
konstnärlig kvalitet Tillkommer ännu Nystadsmadonnan - så Museiverket i Helsingfors
med Henrik Lilius i bakgrunden har gjort sitt
yttersta för att göra Finlands meddtidskonst
rättvisa och föra den ut i världen.
För epokens danska skulptur står två krucifix med en utförlig stilbistorisk kommentar i
katalogdelen (038-039). De är från början av
1300-talet och bryter därmed mot utställningens tematiska begränsning. Andra mycket
lockande möjligheter har man velat avstå från.
Även Notkes porträttstatyett av Karl Knutsson
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Bonde överskrider tidsramen. Dock med hänsyn till vapenskölden som han knäböjer inför
äger den stort politiskt intresse eftersom det
norska lejonet är med. Poul Grinder-Hansen
gjorde ett gott grepp när han lånade in gipsavgjutningen från 1744 i gravkoret vid Spånga
kyrka (030) som togs medan skulpturen ännu
ägde sina ursprungliga händer som senare restaurerades. Uppgiften att skulpturen ingått i
Stockholms S:t Görans-grupp är emellertid en
hypotes som blivit motsagd av Erik Moltke och
undertecknad.
Nya rön refereras även angående det praktfulla gravmonument som Erik reste för Margareta i Roskilde domkyrka. Teorin att materialet
för tumban införskaffats från Västeuropa har
blivit avlyst: det rör sig helt enkelt om Komstadkalksten från Lundatrakten. j\nknytningen till Lybeck står sig emellertid trots att tillskrivningen till J o h a n n e s J u n g e (som vi fått
tentamensläsa) har förvandlats till en fantom
genom en ännu otryckt avhandling i Kiel.
Ett viktigt propagandainstrument utgjorde
tidens kalkinålningar som Sören Kasparsen behandlar. Här är motivet med S:t Olof som
kappseglar med sin bror Harald om rätlen till
Norges rike en nyckelframstållning. Även berättelser från Genesis kan anföras; författaren
visar att deras analogibildning hör hemma i en
augustinsk världsuppfattning. Man får insyn i
ett omsorgsfullt ikonografiskt detaljarbete.
Ett ganska omfattande föremålsbestånd från
denna tid har i Sverige bevarats med nattvardskalkarna som Aron Andersson behandlat i en
ingående undersökning. Göran Tegnér, som
ägnat sig åt unionstidens guldsmcdskonst, påpekar att kung Erik g r u n d a d e Nordens första
guldsmedsskrå i Köpenhamn 1429 vars stadgar
blivit tongivande för efterföljande sammanslutningar. Den största uppgiften fann guldsmederna i det sedan länge försvunna Eriksskrinet i Uppsala domkyrka som tillkom
1405-15. Tegnér lämnar en innehållsrik översikt, relaterande till det utställda materialet
som även omfattar en g r u p p mässkalkar som
donerats av drottningen som själagåvor.
Textilierna har fåll sin egen avdelning motsvarande deras betydelse i ett större europeiskt
sammanhang. Det var Agnes Geijer som först
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introducerade dem i internationell textil
forskning. Men det gäller ej blott Margaretas
gyllene kjortel som utställdes bredvid den
skickligt utförda rekonstruktionen (273/357)
utan också allmogebeklädnad i bredaste skala,
bl.a. skatterna från utgrävningarna på Grönland. Island har likaledes varit rikt på medeltida textilier trots att digerdödens försenade ankomst år 1402 satte stopp för landets rika
konsthantverk och bokproduktion. Läget karakteriseras av en tilltagande isolering och atl
seglatsen på Norge nästan upphörde. Sedan är
det en otroligt stor mängd småföremål som visades och som ger en rik bakgrund till vardagslivet under unionstiden. Det börjar med
en översikt över pilgrimsmärken och går vidare med hästformade viktlod, aquamaniler, fiskeredskap, smycken, skor, vapen och leksaker,
mynten ej att förglömma.
I en sådan kontext borde det icke saknas en
feministisk artikel. Sanningen är emellertid att
Margareta inte gjorde det minsta för att lätta
på kvinnornas hårda lott. Det feministiska inslaget skall sökas i själva hennes politik och birgittinska levnadsuppfattning. Man saknar dock
närmare resonemang rörande drottningens
intryck på samtiden genom sin blotta närvaro.
I ett tidevarv som brukade disponera i små enheter, som älskade territorialmosaik, framstår
hon som den stora integrationsfiguren som
tänkte i andra, vidsträckta dimensioner. Annars har man svårt att förklara hur Margareta
kunde ha blivit hyllad »til frue og husbond» avSkånes landsting blott tio dagar efter sonen
Olofs död i Falsterbo utan att danska riksråd
varit närvarande. Etting bar betecknat detta
som »en begivenhed, som naermast må betegnes som et statskup». Händelsen den 10 augusti 1387 utlöste en kedjereaktion. Närvarande var främst ärkebiskopen av Nidaros och
biskopen av Ärhus såsom Danmarks riksdrots
jämte en smärre g r u p p riddare och väpnare.
Margareta blev Eriks förmyndare. Nästa gång
vi kommer h e n n e närmare är i hennes förtroliga instruktionsbrev lill fostersonen i november 1404 strax inför en Norgeresa med förmaningar i inte mindre än 54 punkter (351) som
visar hur försiktigt hon brukade gå till väga
just i Norge.
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Det är självklart att man för dokumenten
från Kalmar reserverade en central placering i
utställningen. Kröningsbrevet den 13juli 1397
vållar inga större problem, vilket däremot själva unionsbrevet gör - samtliga nedskrivna på
danska. Sistnämnda aktstycke har i praktiken
fungerat som det skulle trots sina brister i jämförelse med en vederbörlig besegling. Det är
skrivet på papper i stället för pergament, stick
i stäv mot tidens sedvänja. Dessutom var nästan halva riksrådet frånvarande. Att ett unionellt agerande varit möjligt redan dessförinnan visar Lindholmsfreden ett par år tidigare,
där samtliga tre riken uppträder gemensamt
(017).
Tyngre väger att ärkebiskopen av Trondheim uteblev i Kalmar. Här reser sig spörsmålet om vem som skulle bli Nordens primas.
Har man någonsin tänkt på att även rikenas
kyrkor någon gång skulle slås samman eller
skaffa sig ett gemensamt överhuvud?
Viktigt är också att Magnus Erikssons (som
svensk-norsk kung) och dennes sons förbund
med städerna år 1361 för ett samfällt fälttåg
mot Skåne, Öland och Gotland fick vara med
på utställningen. Det var detta fälttåg som slutade med nederlag 1365. Grupperingarna
kring makten kunde skifta och sympatier växla
av motiv som är svåra för oss att genomskåda.
Ett annat statsfördrag som tidigare aldrig
fick lov att vara med fastän det blev uppsatt
åren 1398-99 tillkom på Margaretas egen begäran. Det rör sig om ett vänskapsförbund
mellan unionen och Tyska orden och städerna
i dess område, som här presenteras av Bernhart Jähnig. Pergamentexemplaren blev emellertid aldrig utväxlade och det är troligt att
högmästaren med kort varsel fått problem
med »sina» städer. Orden bedrev en ökande
»egenhandel» till hanseaternas nackdel vars
föreståndare J o h a n n e s Tiergarten (drottningens gamle bekant) nämns som en av initiativtagarna till fördraget. Redan tio år efter, under
kriget mot Polen, bytte flera av städernas kontingenter sida och 1454 reste sig borgarna i
T h o r n [Torun] för att j ä m n a riddarnas borg
med marken. På utställningen hade man placerat en skrinmadonna av »Vierge ouvrant»-typen ovanför fördraget för att understryka anFomvännen 94 (1999)
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demeningen i vänskapsförslaget som är hell
och hållet birgiltinskt inspirerat Gång på
gång har yngre forskare förmanats att öva
strikt källobservans. Men är ej försynddsen
mycket mer graverande om beseglade pergament helt enkelt tigits ihjäl?
Ordens ledande män rekryterades till största delen från alpländerna och Västeuropa, de
talade bokstavligen ett annat språk än hanseaterna, dvs. minnesångarnas feodala tungomål
som också varit ordenscentralens kanslispråk.
Stundom behövdes det tolk för att förhandla
med städernas representanter. Därför är det
obegripligt att den välkända handskriften av
Gutalagen från 1401 (181 i katalogen) betecknas som »en oversaettelse til plattysk». Flera
svenska germanister, bl.a. Wessén, har undersökt denna kodex och klarlagt att översättningen tillkom för att ordens befattningshavare skulle vara istånd att följa rättskipningen på
ön på närmare håll. Likaledes är inskriften på
gravhällen från Skanör över rådman Diederic
Brand från Kampen i Holland ej på »plattyska» utan nederländska. Det dröjde lill 1500-talet innan lågtyskan i Nord- och Östersjötrakterna degenererade till dialekt.
En region som för det mesta brukar vara terra incognila är Eriks stamland Pommern. Här
gjorde han - efter diverse arvsskiften - inga
anspråk på mer än ett delområde längst bort i
öster. Utan tvivel ville han i avsaknad av egna
barn ha en pommersk släkting till efterföljare.
Detta skymtade fram på ett nytt Kalmarmöte
strax efter Engelbrekts död 1436. Det var vid
den tiden som Erik med högtflygande mål helt
gick in för luxemburgarnas östeuropeiska politik. Mera om detta läser man i Hubert Zenon
Nowaks essä. Efter tolv år på Gotland tycks
Norden har försvunnit ur den avsatte kungens
horisont Ändå hade man velat höra mera om
hans residens i Rugenwalde [Darlowo] och
gravundersökningens resultat Det är emellertid en regionalforskningens deficit som aldrig
intresserat sig särskilt mycket för ämnet som
för det mesta låg bortom denna forsknings horisont - även av språkliga skäl.
Med Margaretautställningen - som tyvärr
aldrig kom till Stockholm - passerade en forskning revy som i mångt och mycket ändrat anFornvännen 94(1999)

sikte. Idag kan man knappast mer tänka sig en
sådan meningslös polemik som den som fördes mellan Beata Losman och Michael Linton
1971 och som ödelade stora forskningsområden för årtionden framöver. Även om man absolut inte vill ge avkall på exakta arbetsmetoder så är följderna katastrofala när forskarna
terroriseras. Förståelsen för gränsöverskridande studier har ökat numera, vi lever i en tid
som medvetet främjar integrationstanken.
Den äldre historieforskningen följde snävare
nationalistiska linjer som - menar Etting - »i
virkdigheden ikke harmonierer saerlig godt
med emnet».
I Margaretas och Eriks eftermäle klandras
ideligen den stora skattebelastningen. Sådana
besvär är emellertid i en eller annan form ett
ständigt återkommande fenomen tiderna
igenom utan att tillåta konkreta slutsatser om
det politiska skeendet.
Margaretas och Eriks eftermälen är överskuggade av många negativa drag som för det
mesta framträder vid en tillbakablick, särskilt
om man förflyttar sig till 1800- och 1900-talen
och rekonstruerar en ankedja av ödesdigert
slag. Visst skall vi också bedriva receptionshistoria, men vår egen bedömning av unionen
kan inte blunda för talrika hisnande och optimistiska perspektiv så länge den var ung, och
detta skall vara ett bestående intryck av utställningen som säkerligen kominer att inspirera
(lera forskare till fortsatt arbete.
Avslutningsvis vill jag återvända till utgångspunktens spörsmål: vad kan ha varit orsaken
till Vivian Ettings genombrott? Jag tror att den
måsle sökas i den mjuka framtoningen i hennes framställning och i hennes utomordentliga förmåga att göra medeltiden åskådlig ulan
att överge kall- och objektkritikens smala och
trånga stig. Hon har utan tvekan inlett en ny
era i Nordens historiografi.
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