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❙ ❙ Vad är blod? Betydligt mer än den cir-
kulerande vätska av celler och plasma
som håller oss vid liv. Blodet är födel-
sens följeslagare, ibland även dödens,
och blodet vid en kvinnas första men-
struation är en symbol för inträdet i vux-
envärlden. 

Alltsedan civilisationernas gryning
har blodet haft stor betydelse som offer-
gåva för att blidka gudarna att skänka
lycka, goda skördar, hälsa och välgång.
Man använde blod för att härda svärd
och som skönhetsmedel. Blod har be-
traktats som en substans med magiska
krafter. Ofta har det använts som ingre-
diens i undergörande medicinska essen-
ser. 

Och »blod« möter besökaren till utställ-
ningen i Frankfurt-am-Main redan i
entrén, där man installerat ett kärl fyllt
med ca 6,5 liter röd vätska symbolise-
rande den mängd blod som ryms i en
människokropp. I två separata gallerier
– Museum für Angewandte Kunst och
Schirn Kunsthalle – har man samlat näs-
tan 200 verk – manuskript, gravyrer,
skulptur, teckningar, målningar, foto-
grafier och videoinstallationer – som
alla speglar blodets betydelse ur olika
aspekter: känslomässiga, sociala, kultu-
rella och medicinska. I olika kulturer har
kunskapen om vad blod är och vad det
gör förändrats på olika sätt de senaste
2 000 åren.

Offerblodet intog en särställning under
Maya-kulturens blomstringstid. Man
praktiserade åderlåtning såväl på sig
själva som på sina fångar, som i tusental
gick en våldsam död till mötes. Efter att
ha tappat dem på blod skar man hjärtat ur
den levande kroppen och offrade det åt
gudarna. 

Homeros, Vergilius, Hippokrates,
och Aristoteles hade lagt grunden till hur
man vid vår tideräknings början såg på
blodet och dess funktion. Plinius d ä för-
de arvet vidare, liksom Galenos, vars
lära om de fyra kroppsvätskorna
omkring 100 e Kr finns representerad på
utställningen, liksom tidiga illustrerade
manualer om åderlåtning.

Kristi, frälsarens, blod har från början va-
rit en central del av det kristna budska-
pet. Offret av en utvald man, »Guds
lamm«, ersatte i ett slag de många, ritu-
ellt återkommande, hedniska blodsof-
ferriterna. Vinet, som i nattvarden blev
en symbol för Frälsarens blod, har avbil-
das på otaliga sätt under århundradenas
lopp, bl a i teckningar av Lucas Cranach,
i träsnitt av Dürer, Wierix och Goltzius
samt i målningar av Luis de Morales.

Först med William Harvey i början av
1600-talet började man förstå hur blod-
cirkulationen fungerade, och strax där-
efter utfördes de första transfusionsex-
perimenten vid Royal Society i London.
Den första tryckta illustrationen av Har-

En blodig utställning i Frankfurt

Till vänster:
Max Oppenheimers (1885–1954) »Der Blutende«, olja på duk, 1910.
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Något senare har man i kyrkokonsten förädlat budskapet 
om blodets livgivande krafter: blodet blir till vin. 
I Juan Correas oljemålning från ca 1690 (till vänster) har korset
förvandlats till en vinstock som växer fram ur Kristi kropp. Kristus
själv kramar fram sitt eget blod, vinet, ur druvorna. Och nu är det
mannen, påven, som får ta emot den ädla drycken.

Hieronymus Wierix (1553–1619) gör korset till en vinpress (ovan),
och det är Gud Fader själv som pressar musten ur sin son.

Otaliga är de avbildningar av den blödande Kristus på
korset. I många av dem ses kvinnor eller änglar i färd
med att samla upp blodet, eller i bön inför blodflödet,

som i Albrecht Dürers etsning (nedan) daterad 1509. 

I verket till höger, också det från tidigt 1500-tal, 
samlas blodet upp i en liten brunn, 

där den tillbedjande kvinnan tar sig ett renande bad.
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veys banbrytande experiment finns till
beskådande under pansarglas.

Blodet, dvs det »rätta« blodet, var också
länge ett sätt för de härskande klasserna

att vidmakthålla sin särställning. Äkten-
skapet var ägnat att bevara blodslinjer
eller binda blodsband mellan mäktiga
familjer oavsett de unga kontrahenternas
egen vilja. Ätten Romanov drev ingiftet
till sjukdom, hemofili. Habsburgarna id-
kade kusingifte under flera generationer.
Flera porträtt, bl a av Carreno, Lippi,
Sustermans och Velázques, visar hur
släktdragen därigenom förstärkts: den
kraftiga hakan, den hängande underläp-
pen. 

Snart nog upptäckte man alltså att det
»blå« blodet kunde
nedärvas, och med
Darwins evolutionslära
kom i mitten av 1800-
talet tankar på möjlig-
heten att genetiskt för-
bättra den mänskliga
rasen. Från denna i be-
gynnelsen till synes

harmlösa idé växte sedan vår tids mest
fasansfulla socialantropologiska experi-
ment: Hitlers planer på den rena ariska
rasen och den efterföljande förföljelsen
och nästan totala förintelsen av det ju-
diska folket.

När man, helt nyligen, lyckades kart-
lägga det mänskliga genomet klipptes
slutligen den sista tråden av som förband
blodet med genetiken.

Att blod kan förmedla smitta är en relativt
nyvunnen kunskap som kastat nytt ljus
över fruktade sjukdomar som syfilis, he-
patit, malaria och aids. Detta tema tas
upp av nutida konstnärer som Joseph
Beuys, Hermann Nitsch, Andres Serra-
no och Günter Brus. 

Nitsch och Brus står för några av de
mer bisarra inslagen, i form av videofil-
mer av fullkomliga orgier i blod och in-
älvor, inklusive självstympning. Det
finns även en reinstallation av det tidiga-
re mycket omskrivna verket »The lips of
Thomas«, där konstnären själv, Marina
Abramovic, vid urpremiären i en offer-
ceremoni avsiktigt knivskar sig själv och
överlevde blodförlusten endast tack vare
publikens ingripande. Äckelmagade
varnas.

Britterna Proetsch och Passmore tar
bl a i verket »Blood and tears« upp det
faktum att sperma och blod trots dessa
substansers till synes inneboende renhet
ändå kan vara bärare av HIV-virus, aids-
sjukdom och död.

Idag är forskningen intensivare än
någonsin när det gäller blod och blod-
burna sjukdomar. I ett »hands on«-labo-
ratorium kan besökaren mäta sitt eget
blodtryck, granska blod genom mikro-
skop och med hjälp av personal på plats
lära sig hur en blodanalys går till.

Utställningen, som öppnade den 11 no-
vember, pågår till den 27 januari 2002.
Inträdet kostar 12 DM (ca 60 kronor).
Men den som passar på att ge blod i de
blodbussar som parkerats utanför entrén
på torsdagar kommer in gratis!

Kristina Räf
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Den ryska tsarfamiljen drabbades 
av hemofili. Ilja Repins porträtt 1896 av
Nikolaus II i praktfull uniform kontrasterar
mot fotografiet taget 1906 av den lille
blödarsjuke tsarevitj Alexej, som försetts
med en trehjuling för att minska risken
för att han skulle cykla omkull 
och skada sig. 

»Blod och tårar«, 1997, i blandteknik, där konstnärerna själva, Gilbert Proetsch och George Passmore, ses vandra
fram i ett landskap bestående av blod och urinkristaller – två Adam- eller Dante-figurer i HIV-skuggans helvete.
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