
In memoriam : Paul Clemen : 31/10 1866 - 8/7 1947
Curman, Sigurd
Fornvännen 1947(42), s.321-323 : ill.
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1947_321
Ingår i: samla.raa.se



IN MEMORIAM 

I-olo 1911 

P A U L C L E M E N 

•i ln i sm;— 8/7 1947. 

I den lilla orten Endorl uppe bland de bayerska alperna avled den 8 juli 
1917 Vitterhetsakademiens utländske ledamot, Gchoiraerat Paul Clemen, för
utvarande professor i konsthistoria vid Bonns universitet. 

Professor Clemen, som vid sin död var 80 ar gammal, har Intagit en 
ledande ställning i den västtyska konsthistoriska vetenskapen, men alldeles 
särskild betydelse har han haft för Tysklands byggnadsminnesvård, som 
gonom Clemens kraftiga, kloka och kunniga ingripande fiok cn förnyelse 
och en förändrad inriktning enligt de nya, pietetsfullare principer, som vid 
sekelskiftet bröto sig fram i olika delar av Europa. 

Redan 1893 blev Clemen vid 27 års ålder provineialkonservator i den pa 
stora och Förnämliga byggnadsmonumenl så rika Rhenprovlnsen. Till detta 
krävande värv lades 1902 även professuren i konsthistoria vid Bonns univer
sitet. I denna sin dubbla ställning som akademisk lärare och praktisk ar
betsledare i Tysklands monumentrikaste provins utövade Clemen en ut
omordentligt betydelsefull och framgångsrik verksamhet såsom nydanare 
av monumoiilviirden och såsom cn entusiastisk banerförare för arbetet på 
de inhemska monumentens grundliga utforskande och sakkunniga publice
ring. Sedan IS!).", har lian sålunda varit huvudulgivaro av del förnämliga 
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inveiiteringsverket Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz, ett av Tysklands 
bästa konstinventariepublikationer. 

På konstminnesvårdens område ägde Clemen både klarsyn och kringsyn. 
Han hade studerat dessa frågor i olika europeiska länder. Ar 1898 utgav han 
Die Denkmalpflege in Frankreich, där han givit en utomordentligt klar och 
medryckande skildring av utvecklingen på monumentvärdens område i detta 
land ända från revolutionstiden och fram till tiden för de nya franska s. k. 
klasseringslagarna mot 1800-talets slut; en av de bästa framställningar i sin 
art, klarläggande växelspelet mellan de olika strömningarna på politikens, 
litteraturens och konstens områden och dessas återverkningar på kultur
minnesvården i det ledande kulturlandet Frankrike. Själv pläderade Clemen 
varmt för den försiktiga och ömsinta behandling av do historiska monumen
ten, som utgjorde en reaktion mot 1800-talets romantiska historieimitation. 
Konservering contra restaurering. 

Clemen var en av initiativtagarna till de Denkmalpflegetage, till vilka 
Tysklands samtliga byggnadsminnesvårdare och byggnadshistoriker år
ligen fr. o. m. år 1900 samlades för att dryfta för den historiska byggnads-
minnesvården viktiga, gemensamma problem och önskemål. Dessa möten, 
besökta av en stor skara vederhäftiga, oftast i ansvarig ställning verksamma 
representanter för det dåtida, kulturellt högtstående Tyskland, voro av en 
ofantlig betydelse för kulturminnesvårdens intressen. Dessa mötens mönster
gilla organisation och don positiva framstegsanda, som präglade desamma, 
voro i hög grad betingade av presidiets energiska och kloka förberedelse
arbeten. Clemen tillhörde detta presidium från begynnelsen och var under ett 
par decennier dess oförliknelige ordförande, vars varma entusiasm, mång
åriga erfarenhet och kloka måttfullhet utgjorde en god del av den levande 
kraft, som bar upp dessa Denkmalpflegetage och gjorde dem till Europas 
mest auktoritativa forum för byggnadsminnesvård och vad därmed sam 
manhängde. De stenografiska referaten av förhandlingarna vid dessa möten 
utgöra mycket värdefulla källor för dem, som vilja studera byggnadsminnes
vårdens många komplicerade problem. — Allt detta tillhör nu en svunnen 
epok. 

Såsom konsthistoriker ägnade Clemen sitt mesta arbete åt de rhenländska 
monumenten. Hans huvudarbeten behandla sälunda det romanska (1915) och 
det gotiska (1930) monumentalmåleriet i två praktfulla folioeditioner, men 
iiven arkitekturen och skulpturen i Västtyskland hava varit föremål för hans 
lärda bearbetning. Såsom universitetslärare utövade Clemen ett stort infly
tande. Hans föreläsningar, alltid väl förberedda och framförda i en ofta verk
ligt glänsande form, smulade stiindigt fullsatta auditorier, där icke blott stu
denter från olika fakulteter trängdes, utan dit intresserade lekmän från hela 
Rhenprovlnsen reste in för att få lyssna till den högt uppburno akademi
kerns förnäma talekonst. Och det var en högtid att höra sådana föreläs
ningar — sällan, om ens någonsin, hörda i svenska akademiska lärosalar. 

Den, som skriver dessa rader, hade den oskattbara förmånen att som ung 
vandrande gesäll komma i lära hos Clemen under några sommarmånader 
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1904, da han fick följa provinzialkonservatorn pä dennes inspektionsresor 
lill de rhenländska byggnadsmonument, som stodo under reparation, samt 
studera arbetet på Clemens Deukmalpflegearat i Bonn, där konserverings-
arbetena planlades, inventariseringen bearbetades och de allmänna proble
men diskuterades. Universitetsprofessorns tändande föreläsningar, stundom 
hållna i en romansk kyrka eller i ott kurfurstligt lantslott, verkade icke 
mindre stimulerande på den unge gesällen, som med tacksamhet erkänner 
sig under dessa månader ha fått mottaga grundläggande impulser och lär
domar för sin egen blivande verksamhet. 

Senare hava åtskilliga andra svenska arkitekter och konstforskare fått åt
njuta handledning och råd av Clemen. Själv besökte han Sverige under 
några månader sommaren 1922 oeh har städse visat vår konstforskning ett 
stort intresse. Sålunda har han i Jahrbuch fiir Kunstwissenschaft, 1926, 
publicerat en utmärkt, refererande sammanställning av svensk konsthistorisk 
litteratur frän tiden 1900—1923, den bästa som existerar på främmande 
språk. 

Det var givetvis Clemens generösa och intresserade ställning till svenska 
forskare och svenskt forskningsarbete, sora förde honom in bland Vitterhets
akademiens ledamöter. Vi ha all anledning atl med vördnad och tacksamhet 
minnas denne förnämlige representant för tysk vetenskap och kultur, då 
denna var som bäst i det gamla Tyskland. 

Sigurd Curman 

ZUSAMMENFASSUNG 

Sigurd Curman schreibt Worte des Gedenkens an Geheimrat Paul Cle
men, Professor emeritus der Kunstgeschichte an der Universität Bonn und 
Mitglied der Vitterhets- Historie und Antiquitätsakademie in Stockholm. Er 
entschlief am 8. Juli 1947 in Endorf in Bayern im Alter von 80 Jahren. In 
der westdeutschon kunstwissenschaftlichen Forschung nahm er oine fuhrende 
Stellung ein — seine Hauptarbeiten behandeln die romanische, resp. go
tische Monumentalmalerei in 2 prachtvollen Folioausgaben (1915 und 1930) 
—, besonders bedeutungsvoll war jedoch sein Einsatz fiir die deutsche 
Denkmalspflege. Schon im Alter von 27 Jahren (1893) wurde er Provinzial-
konservator fiir dio Rheinprovinz, die denkmalreichsle in Deutschland. Er 
war einer der Anreger jener Denkmalpflegetage, an denen seit 1900 sich 
Deutschland's Denkmalspfleger und Architcklurhistoriker zur Beralung 
gemeinsamer Problems versammelten. Er selbst vertrat dabei den Stånd
punkt vorsichtiger Behandlung der historischen Monumente nach jonen 
Trinzipien, die um die Jahrhiindertwendc in verschiedenen Teilen Europa"s 
zum Durchbruch kamen — fiir Konservierung an Stelle von Restaurierung. 
Curman gedenkt mit grösster Dankbarkeit der Zeit, während welcher er als 
jiinger Mann an das Denkmalpflogoamt in Bonn unter Clemens' persön-
licher Leitung arbeiten können hat. Diese Zeit ist fiir Curmans spätere 
Arbeit auf dem Gebiete der Denkmalpflege in Schweden grundlegend gewesen. 
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