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S M A It II E M E D I) E I. A N D E N 

Pig, I. Qiiinliinillu de lus Vinns | l iuryos), 

M E D E L T I D S K O N G R E S S I SPANIEN 
Vid två tidigare tillfällen har i denna tidskrift lämnats korta rappor te r 

om de kongresser, som efter kriget hållits i en rad europeiska länder, och 
som till huvudsyfte haft sludiel av det första årtusendets konst- och kultur
historia. (Fornvännen 1950, s. 40 f. och 1953, s. 1 f). Hösten 1953 hade turen 
kommit lill Spanien, där en tvä veckors visserligen anst rängande men mycket 
händelserik vistelse bereddes dellagarna. 

Med anledning av del rika bestånd av konst- och kul turminnen frän 
ifrågavarande tidsperiod, som Spanien äger, hade värdfolket redan frän 
början tvingats ransonera materialet, och studiet kom därför nästan ute
slutande att omfatta de västgotiska och mosarabiska monument , som ä r o 
bevarade framför allt i norra och nordvästra Spanien, i provinserna Na-
varra, Gamla Kastilien, Leon, Asturien och Galicien. Av detta för forsk
ningen synnerligen intressanta material fingo vi nu se det allra mesta och 
framför allt det viktigaste fack vare god planläggning och förhyrda bussar, 
som hela tiden stodo till vårt förfogande. Flera av monumenten ligga näm
ligen långt från allfarvägarna, och det är säkerligen inte många forskare, 
som blivit i tillfälle att få se dem i ett sammanhang och under sä gynn
samma förhållanden, som kongressen erbjöd. Vid sidan av programmet 
fingo vi tillfälle att besöka AKamira-groltorna och Santillana del Mar, en 
drömlik stad, vars karak tä r är oförändrad sedan medeltiden. 
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S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

Pig, i , Santa Marta de Naraneo (Ooiedo). 

Kongressdeltagarna, som representerade hela Västeuropa och även USA, 
samlades i Pamplona i Navarra. Därifrån gick färden via en del platser i 
Navarra (Leire, Estelle, Logroiio m. fl.) till Burgos, varifrån vissa utflykter 
gjordes. Från Burgos gick resan sedan till Leon och därifrån till Oviedo, 
varefter den fortsatte västerut till Santiago de Compostella. Efter elt besök 
i Pontevedra vid Atlantkusten gick färden inåt land igen över Orense och 
Zamora till Valladolid och Madrid. Kongressen avslutades sedan i Toledo. 

Ett alldeles speciellt intresse knöts redan före starten vid de västgoliska 
monument , som vi skulle komma att få se, och det var med stor spänning 
vi på små och ringlande vägar, där bussarna knappt kunde manövreras , 
nalkades det första mera betydande minnet av denna art, nämligen Quinla-
nilla de las Viiias i Burgosdislriktet (fig. 1). Möjligen är det sant, som någon 
försäkrade, aft för infe alls länge sedan endast en smal åsnestig lett fram till 
den oansenliga och primitiva by (Lära), där kyrkan ligger. Säkert är emeller
tid, att den som konsthistoriskt monument upptäcktes först på 1920-talet. 

Denna västgotiska kyrka är oansenlig till det yttre men är byggd i en 
speciell kvaderteknik, som skiljer den frän senare byggnadsminnen, och 
den har dessutom såväl interiör som exteriör prydd med en rik dekoraliv 
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Fig. 3. San Miguel de Escalada (Leon). 

stenplastik. Här uppenbarar sig östra Medelhavsomrädels rika senantika 
ornamentsflora i form av vinrankor, palmetter, akanthus och livsträd i en 
påfallande frisk och elegant utformning tillsammans med mera primitivt 
huggna figurreliefer. Detta är alltså kristlig konst i Spainen under 600-talet 
e. Kr. Man häpnar först över den tidiga daleringen men tvingas så små
ningom att helt acceptera den. Och den konsthistoriska betydelsen av delta 
monument — liksom av de minst lika rika och betydande Santa Comba de 
Bände och San Pedro de la Näve, vilka vi även hade tillfälle atl studera 
— torde i främsta hand vara, alt man därigenom erhåller en klarare bild 
av den äldre kristna konstens utveckling i Syd- och Västeuropa. De krafter, 
som påverkat konsten i 500-talets Ravenna samt mästarna till de sydfranska 
sarkofagerna och varför inte, till de nordengelska stenkorsen under 600 talet, 
ha ingalunda varit isolerade fenomen, ulan de ha ingått i en kontinuerlig 
och allomfattande rörelse, som från och med 500-talel trängt allt starkare 
fram i Västerlandet. Detta börjar man numera kunna belägga med ett allt 
större antal monument, och bland dessa ha de spanska cn viktig plats. 

Arabernas invasion år 711 medförde en genomgripande omvälvning inom 
konst och arkitektur och den kristna västgotiska konsten dukade mer eller 
mindre under. Endast längst upp i nordväst, där de otillgängliga Canlabriska 
bergen hindrade arabernas framträngande, lyckades den västgotiskl-kristna 
arkitekturen hålla sig vid liv. Där utbildades under 700- och 800-talet kring 
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Oviedo en högst egenartad arkitektur, vars främsta exempel är den ännu 
väl bevarade, år 1932 restaurerade Sanla Maria de Naranco (fig. 2), belägen 
på en höjd utanför Oviedo. Till samma grupp höra San Miguel de Lillo, 
belägen invid Santa Maria och berömd för sin skulptur och sina rikt deko
rerade fönster, och Cristina de Lena. I denna asturiska grupp finnas starka 
kvarlevor från den äldre väslgoliska stilen. Men de östliga elementen av 
sassanidiskt och muselmanskt ursprung äro här starkt prononcerade. Santa 
Maria de Naranco anses ursprungligen ha ingått i en palalsanläggning till
hörande den asturiske konungen Ramiro 1 (842—850). Det är en hög rek
tangulär byggnad i två våningar. Längs ena långsidan ligger en monumental 
fri trappa. Huvudvåningen består av en iunnvälvd hall med öppna arkader 
mot vardera gaveln. Byggnaden gör elt högst egenartat intryck. 

Cristina de Lena är mindre än Santa Maria de Naranco. Byggnaden 
ligger på toppen av en hög kulle invid stora landsvägen till Oviedo. Dess 
interiör gör ett enastående livfullt och tilltalande intryck. Santa Cristina 
anses ha tjänat som kapell åt konungen vid dennes resor i t rakten. Sanla 
Cristina och Santa Maria betraktas som verk av samma arkitekt. 

Andra exponenter för den asturiska gruppen äro Santullano i en förstad 
lill Oviedo, San Salvador de Valdcdiös och den del av katedralen i Oviedo, 
som går under namnet Camera Sanla. Särskilt intressant var den stora 
sviten av väggmålningar från 800-lalet i Santullano. Trots att man nog 
skulle ha önskat dem bättre f rampreparerade —• i detta som i många lik
nande fall är bristen på medel oerhörd — fick man ganska väl klart för sig, 
vad det rörde sig om. Helt romerska i sin stil verkade bårder och fältindel
ningar, en karolingisk renässans i Spanien, som för övrigt visade påfallande 
nära anknytningar till ett annat monument , som besöktes under resan, 
nämligen Santa Eulalia de Böveda i t rakten av Lugo. I detta senare fall 
rörde det sig emellertid om äkta romerska målningar, eftersom denna högst 
intressanta och egenartade anläggningen, innan den förvandlades till krypla 
i ett krislet tempel, tjänstgjort som romerskt nymfeum. Målningarna, som 
anspela på delta förhållande, voro väl bevarade, men illa skyddade varför 
man med oro frågade sig, hur länge de skola tåla fukt och väder. 

San Salvador röjer inflytande från den arabiska arki tekturen och detta 
Inflytande — den mosarabiska stilen — skulle senare under 900-talet slå 
igenom ännu kraftigare inom den nordspanska arki tekturen. San Miguel de 
Escalada i närheten av Leon väcker uppmärksamhet främst genom sin utom
ordentligt vackra interiör och porlik längst södra sidan (fig. 3). Särskilt 
intressant är blandningen av kapitalformer såväl i det inre som i arkaden. 
Äkta romerska kapital omväxla med senantika och kopior av romersk kapital 
i mosarabisk stil. 

En liten pärla är San Miguel de Celanova (Orense), etl litet kapell upp
fört i mosarabisk stil. Det ligger nu i köksträdgården lill det stora 1600-tals-
kloslrel i Celanova. Hår t restaurerad är San Cebriån de Mazote i provinsen 
Valladolid. Kyrkan är uppförd i början av 900-talet. Interiörens kupolvalv, 
marmorkolonner och hästskobågar ge ett s tarkt intryck av arabisk 
arki tektur . 
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Kongressen erbjöd emellertid inte blott tillfälle till studier av denna mera 
specialinriktade art, utan dellagarna hade även möjligheter att i katedralerna 
i Burgos, Leon, Oviedo, Santiago, Toledo m. fl. studera den gotiska arkitek
turens yt tr ingar på spansk botten. I detta fall gav onekligen katedralen i 
Toledo det väldigaste intrycket med en sådan mäktighel och cn så slösande 
r ikedom i utstyrseln, att det verkade helt förintande på oss nordiska be
sökare. Av imponerande slag var även katedralen i Santiago med dess stäl
liga barockinter iörer samt de monumenta la ämbetsbyggnaderna runt om
kring, allt uppfört i solid granit, måttfullt och ståtligt på samma gång. Hela 
staden är för övrigt byggd i granit, både små och stora hus, gator och 
arkader . Allt är lika solitt, och allt verkar 1700-tal. 

Om denna soliditet var av tämligen sent datum, kunde man befrakta en 
av vida äldre slag inför den mäktiga och ännu helt bevarade romerska stads
muren i Lugo och ett ansenligt parti av en l iknande mur i Leon. Och man 
får för all del inte glömma många av de tidlösa smä byar, som vår resa 
tangerade och vilkas slenbyggda gytter säkerligen inte förändrats mycket 
under del senast förflutna årtusendet. 

Till slut några ord om de studier av museala samlingar, som ingingo i 
vår resa. Viktigast var därvid den specialundersökning av väslgotisk och 
mosarabisk konst m. m., som anordnats på Museo Arqueolögico i Madrid 
och till vilken man lånat in en mängd material från övriga delar av Spanien. 
På sätt och vis dominerades utställningen av den stora västgotiska guld
skatten från Guadarrazar , men även 800—1000-talen voro rikt representerade 
med elfenben- och ädelmetallkonst m. m. av stort intresse. I gipsavgjutning 
fingo vi dessutom återse åtskilligt av den stenplastik, som vi tidigare kunnat 
studera i originalmiljö. 

överväldigande i sitt slag var den rika samlingen av äldre textilier och 
skrudar i katedralen i Toledo, mönstergillt utställd i ett sidokapell. Men 
denna rika katedral hade dessutom ett överflöd av målningar av El Greco, 
Goya m. fl. och sist men inte minst en jättelik al taruppsats i gotisk stil av 
förgyllt silver med mellan 200 och 300 figurer. — Betydligt blygsammare 
både till omfång och innehåll var ska t tkammaren (Camera Santa) i katedra
len i Oviedo, där de två kostbara processionskrucifixen frän 900-talet till-
drogo sig den största uppmärksamheten . En stor samling av romanska och 
gotiska processionskrucifix — betydligt enklare än de nyssnämnda — var 
utställd i det lilla välordnade och innehållsrika museet i Pontevedra vid 
at lantkusten. 

Wilhelm Holmquist Erik B. Lundberg 

ETT MATBORD FÖR A R K E O L O G I S K T 
FÄLTARBETE 

De ofta stora kraven på forcering vid utförandet av arkeologiska under
sökningar gör det nödvändigt att pröva nya metoder för rationalisering och 
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