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DET STORA STOCKHOLMSRELIKVARIET I NY BELYSNING
Av Bengt Thordeman
Arpad Weixlyårtner, Das Reliquiar mil der Krone im Slaallichen Historischen Museum zu Stockholm. Das Reliquiar. Tafeln.
(K. Vilt. Hist. o. Ant. Akademiens Handlingar, Antikv. Serien 1,
Stockholm 1954).
Percy Ernst Schramm, Kaiser Friedrichs II. Herrschaftszeichen.
Mit Beiträgen von Josef Deér und Olle Källström (Abhandlungcn
der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Phil.-Hist. Klasse,
III. F., Nr. 36, Göttingen 1955).

I det enorma byte, som föll i de svenska truppernas händer
efter stormningen av fästningen Marienberg vid Wiirzburg den
8 oktober 1631, ingick av allt att döma det praktrelikvarium
från medeltiden, som är en prydnad för Statens historiska
museum och som i dess inventarium är infört under nr 1, en
värdig bärare av detta primustal. Märkligt nog dröjde det ända
till 1919 innan forskningen kom att närmare sysselsätta sig med
föremälet. Det var Adolph Goldschmidt som då ägnade det en
grundläggande undersökning', vilken bl. a. ledde fram till slutsatsen att relikvariet ursprungligen tillhört domen i Goslar, något
som allmänt accepterades och föranledde den en tid gängse benämningen »Goslar-relikvarlel». Emellertid uppvisade Joseph
Brann i elt brev till Carl B. af Ugglas (publicerat i Fornvännen
1935, s. 311 ff.) alt denna slutsats var oriktig. Även af Ugglas,
Erich Meyer och Olle Källström bidrog med nya synpunkter
rörande konstverkets tillverkningshistoria och stilistiska ställning. Källström framlade i en uppsats i Fornvännen 1945 några
iakttagelser, som syntes honom berättiga en tillspetsning av
Goldschmidts uttalande, att relikvariets lockutsmyckning »erweckt mit den Biigeln zusammen den Eindruck einer Kaiserkrone» (jämför Carl R. af Ugglas' beskrivning 1933: »locket
orneras av en kronformig besättning»). Han hävdade den förvånande »arbetshypotesen, att kronan varit buren eller avsedd
att bäras». Tanken är, som Källström säger, »ej längre orimlig»,
1

Ang. litteratur, se Weixlgärtners ovan anf. arb.
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men den kräver för sin verifiering elt ingående studium av föremålets alla detaljer, varav inånga dock motsäga tesen. Ett sådant
studium liar sedermera, i samarbete med Källström, företagits av
vår tids mest sakkunnige kännare av det bevarade regaliebeståndet, Arpad Wcixlgärtner, vilken i Vitterhetsakademiens handlingar 1954 publicerat en inträngande analys av relikvariet i en
volym, som är avsedd att inom kort kompletteras med ytterligare
en volym av Källström, behandlande föremålets öden genom tiderna samt kronan såsom sådan.
Snabbare än man vågat hoppas har dessa förarbeten burit
ytterligare frukt. I elt 1955 utkommet arbete har Pcrcy Ernst
Schramm framlagt ej blott en ny teori om kronans karaktär ulan
därtill även en lösning av gåtan om relikvariets ursprung, en lösning som, även om den ej är bindande och icke saknar sina
frågetecken, dock synes ha många förutsättningar att få anslutning, inte minst tack vare sin fantasieggande historiska inramning. Såsom en inledning och bakgrund lill Schramms undersökning har Källström givit en resumé av vad man kan förmoda
kommer alt Innehållas i hans större arbete om kronan.
Låt oss till en början, innan vi granskar Schramms nya forskningsresultat, betrakta sakläget i fråga om relikvariets tillverkningshistoria så som Weixlgärlner avläst den på föremålet självt.
Den redan i sig själv dyrbara senantika eller byzanlinska eller
möjligen tyska agatskålen (A)2 blev på slutet av 900-talet eller
omkr. år 1000 infattad i ett praktfullt guldsmidesarbele, som
omvandlade skålen till en kalkliknande, dock alltjämt profan,
bägare på fot. Av den ursprungliga fattningen finns nu kvar
skälens juvelbesalla mynningsbeslag (B) samt två guldbyglar
(C), som på utsidan omfattar skålen från mynningsbeslaget och
ned till fotens nod (E), dock nu flyttade från sina ursprungliga
platser (N) elt kvarts varv. De två akanlusbladformiga greparna
(D) är enligt Weixlgärlner ej ursprungliga men tillkomna även
de på otlonisk tid, kanske redan tillfogade av mästaren till mynningsbeslaget. Noden (E) är enligt samme forskare minst tvåhundra år yngre, men tillfogad innan den ursprungliga, nu förlorade foten på 1240-talet utbyttes mot den nuvarande (F). Detta
* Stora bokstäver inom parentes hänvisar bär och i det följande till beteckningarna på fig. 1.
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Fiff. /. Relikvariet, Angående förklaring lill bokslnvsbänvisningarnn, se texten.
•—• Das Reliquiar. Fiir die Erklärung der Buchslnben vgl. Text.
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skedde med avsikt att förvandla den profana bägaren till ett relikvarium, och samtidigt tillkom även det släta, halvkupfonniga
locket (G) med sitt frcbågiga titthål (P) in till den heliga reliken.
Mycket snart, kanske av samma mästare, fästes på locket del
kronliknande randsmycket (H) samt de varandra korsande kronbyglarna (I). Dessa ornament (H och I) är visserligen samtidiga
med varandra, från förra hälften av 1200-talet, och utgångna
från samma mästares hand, men enligt Weixlgärlner delar av
två olika krongarnityr. Ytterligare något senare anbragtes på
locket ett antal pärlor (K), lagda på små bladkalkar av silver. 3
Som synes ger detta en ganska komplicerad bild av tillverkningshistorien med en hel rad av skilda moment, varav dock
flera ligger mycket Iråugt, man må väl säga osannolikt trångt,
i tidsschemat. Vi tillåter oss en förenklad rekapitulation:
I. Agatskålen (A).
II. Omkr. 1000;
a. Mynningsbeslag (B) och byglar (C).
b. Greparna (D).
III. 1200-talets mitt:
a. Noden (E).
b. (En annan mästare.) Foten (F) och locket (G).
c. De två kronorna (tidigare förfärdigade, redan använda) ( H o c h I).
IV. Pärlorna på locket (K).
I sin senaste framställning (1955) har Källström något förenklat tillverkningshistorien. Han anser greparna (D) samtidiga med
mynningsbeslaget (B), sammanslår alltså momenten Ha och
Hb. I fråga om noden (E) betonar han att den starkt avviker
från foten (F) och förmodar att den, när den på 1200-talet tillfogades, då redan hade tillhört ett annat föremål, att den alltså
är mer eller mindre äldre än foten. Beträffande kronringen (H)
3
Beträffande denna detalj m å blott a n m ä r k a s alt några av de bladkalkar,
på vilka pärlorna är lagda, är utförda med samma stansar på fot och lock
(påpekat av Weixlgärlner s. 72). Då fotens pärlornering är frän början förutsedd (utsparningar h a r gjorts för pärlorna i den drivna orneringen) bör
detta ocksä gärna vara fallet i fråga om locket om della är samtidigt med
foten.
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Fig. 2. Detalf nv mynningsbeslaget (B) vid
platsen för den ena grepens (D) anslutning
sedan grepen avlägsnats. Nedtill ursprunglig
anslutning för den enn bygeln (C). - - Detuil
vom Mundiingsbeschlag (B) nn der Stelle des
Henkelanschlutse».

och byglarna (I) accepterar han Weixlgärtners antagande alt de
härstammar från två olika garnityr.
Vad angår greparna (D), är det för mig oförklarligt hur
Weixlgärlner har kunnat föra dem till ett senare tillverkningsmoment än mynningsbeslaget (B). Det fortlöpande mönstret av
infattade stenar liksom de fastlödda filigranlrådarna på delta senare upphör på de båda ytor där greparna anslutas (fig. 2), och
del finns inga som helst spår av alt en ursprungligen där befintlig ornering skulle ha avlägsnats, vilket nödvändigtvis skulle ha
synts om så hade skett. Det är absolut ofrånkomligt att greparna
är ursprungliga. Några stilistiska skäl för motsatsen finns ej —
tvärt om nödgas ju Weixlgärlner antaga alt den av honom supponerade förändringen skett nästan omedelbart. Han har, såvitt jag
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kan finna, tre skäl för sin motvilja att, såsom vore naturligast,
låta greparna vara samtidiga med mynningsbeslaget. Det ena är
alt lian finner den ena grepens anslutning lill noden vara så primitiv (W49). 4 Överst sid. 17 i sin bok beskriver han en anordning som jag här ej närmare skall ingå på av den anledningen alt
den är helt och hållet missuppfattad. Den lamell (L) med scharner, som han fattar som en del av anslutningsanordningen och
fastnitad vid noden, är nämligen ell lösbrutet fragment av den
taggiga silverskivan mellan noden och agalskålen (M) och har
meningslöst inklämts i detla läge, fönnodligcn i myckel sen lid. 5
Den liar utan svårighet låtit sig avlägsnas. Den var icke fastnitad
vare sig vid noden eller grepen och den har ingenting med konstruktionen alt göra.
Det andra skälet är att de båda diagonalt, mitt emellan greparna
anbragta byglarna (C), ursprungligen, såsom jag påvisat och
som accepterats av Weixlgärlner, suttit under greparna, där deras
gamla fästeanordningar (W 33, 34) finns kvar (X). Däremot är
deras nuvarande fasteanordningar (O) (W 42, 43) sekundära och
oskönt ingripande i orneringen av randbeslagets underkant. Dessa
byglar (C) är nu nedtill (W 45, 46) anslutna lill den runda taggiga silverskivan (M) mellan noden (E) och agalskålen (A).
Denna skiva (M) är sekundär och har troligen tillkommit i samband med bägarens omvandling till relikvarium på 1200-talet.
Byglarna måste dessförinnan ha anslutits lill nodens nu illa lillbucklade överkant. Anmärkningsvärt är att den nämnda silverskivan (M) utrustats med fyra scharner, av vilka blott två kommit till användning för anslutningen lill byglarna. Vid infogandet
av skivan tänkte man sig tydligen lill en början att anbringa ytterligare två byglar men övergav denna tanke och flyttade i stället
de båda befintliga från sina olämpliga platser under greparn i
(N) till de nuvarande platserna (O). Det må även nämnas alt
båda byglarna (C) nu visar skarvar, antydande sekundära förändringar av deras längd. Nu menar Weixlgärlner med rätta att
4
VV. med åtföljande nummer hänvisar till bild i planschdelen till Weixlgärlners ovan anförda avhandling.
5
Troligen har detta skett samtidigt med att den t. ex. på bilden W 51 tydligt synliga gröna skinnpackningen (det iir ej tyg såsom Weixlgärlner antar)
inskjntits mellan den taggiga silverskivan (M) och agalskålen (A).

232

n E T

S T OKA

S T I) C K 11 O I. M S - II E I. I K V A K I E T

Fig. 3. Silverpärla ur skuttfynd från Petes i Oja s:n.
Gotland. Ca 2/1. — Silberperle
uus dem Schatzfund von Petes,
Ksp. öja, Gotland.

delta är en underlig konstruktion. Både ögal och tekniken kräver
placeringen av byglarna på deras nuvarande och ej på deras ursprungliga plats. Detta medges gärna, men det förändrar ej det
faktum att de dock suttit där konstruktionen tydligt anvisar att
de har suttit, vi må aldrig så mycket tycka att det är olämpligt,
liksom konstruktionen tydligt ger vid handen att greparna funnits
samtidigt härmed. Förflyttningen av byglarna — när den nu
skedde, troligen först vid 1200-talets mitt — visar ju blott alt den
tidigare anordningen verkligen var olämplig.
Vidare finner Weixlgärlner att anslutningskonstruklionen mellan greparna (D) och mynningsbeslaget (B) (W 33, 34) är alldeles
överensstämmande med anslutningen mellan greparna och noden
(E) (W 47, 48), som han anser utförd på 1200-talet. Men så senl
vill han ju ej datera greparna. Anslutningen upptill är ju enligt
honom i varje fall ottonisk. Detla talar i stället starkt fiir möjligheten av att även anslutningen nedtill iir samtidigt utförd, och
detta är också enligt min uppfattning förhållandet. Weixlgärlner
har nedlagt mycket skarpsinne på att bevisa att noden pä grund
av sin veckade form ej kan vara äldre än 1200-talet. Jag har icke
kunnat övertygas av denna argumentering ulan fasthäller vid
Goldschmidts uppfattning att noden tillhör det äldsta tillverkningsstadiet. Materialet är samma ljusa guld som användes lill övriga
då tillkomna delar, och även de pålödda pärlstavama och inte
minst de av Weixlgärlner (s. 16) skarpsynt iakttagna minimala
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pärlrändcrna kring grepansatserna (W 47, 48) ansluter sig helt
till det ottoniska guldsmidets art. Att tiden inte stod främmande för den veckade tillplattade sfären med i vecken inlagda pärlstavar bevisas t. ex. av silverkulor i svenska vikingalidsfynd 6 , må vara atl parallellen inte är hell slående (fig. 3).
Jag betraktar alltså, i likhet med Goldschmidt, mynningsbeslag
(15), byglar (C), grepar (D) och nod (E) såsom tillhörande det
andra tillverkningsmomentet och utförda i samma verkstad.
Det är emellertid till locket (G) och de på locket anbragta kronliknande prydnaderna (H, I) som de väsentliga problemen knyter
sig. Weixlgärlner slår fast atl inga spår ger vid handen att kronringen (H) och kronbyglarna (I) någonsin varit sammanfogade till
en enhet samt att kronringen någonsin varit försedd med byglar.
Därmed måste ur litteraturen avföras uppgiften alt bilden av kronan och kronbyglarna (fig. 4) visar en verklig kejsarkrona. 7 En
annan sak är att bilden kan ge en god illusion av hur cn verklig
kejsarkrona kan ha sett ut. Att därav dra den slutsatsen att kronringen och byglarna icke avsetts att utgöra eller utgjort en enhel
vore däremot förhastat. Weixlgärlner drar denna slutsats, dock
ingalunda enbart av detta skäl utan dessutom även på grund av
andra förhållanden, nämligen därför att kronring och byglar
icke uppvisar exakt samma ornamenlering och därför att byglarnas nedre partier (fig. 4: A) vid sammanfogandet icke passat i
läge ulan måst sammanbucklas, varvid det eleganta guldsmidesarbetet, inklusive fattningar för stenar, blivit på ett rått .sätt tillplattade (W 22—25). Denna sistnämnda iakttagelse, som först
gjorts av Källström, är den tyngst vägande. Vad beträffar olikheterna i kronringens och byglarnas ornamenlering, så består denna
olikhet i atl bladfiligranet i båda fallen arbetar med något olika
motiv ocli även har bibragts en något olika karaktär, mycket
fint analyserad av Weixlgärlner (s. 80): »Auf den Biigeln wirkt
es zarter, duftiger, am Reifen dichter, niedriger, derber.» Men
skulle icke dessa olikheter - - under förutsättning av att vi antaga ursprunglig samhörighet mellan kronring och byglar — ha
6

M. Stenberger, Die Schalzfunde Gollands, 1947, Abb. 259; 10, 261: 14.
Så hos / . Deér, Die abcndländische Kaiscrkrone des Mittelalters (Schweizer
Beiträge zur allg. Gcschichle 7, 1919) Taf. 11:5, och Dens.. Der Kaiserornat
Friedrichs II.. Bern 1952, Taf. XII: 4.
7
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Fig'. i. Relikvariets lock med påsittande kronliknande utsmyckning. A utpekar var den ena bygeln är nedtill tillplattad. — Der Deckel des Reliquiars
mit daraufsitzender kronenåhnlicher Ausschmiickung. A bezeichnet die Stelle,
wo der eine Biigel untcn ubgeplutlet ist.

kunnat vara medvetet åsyftade med tanke på ringens och byglarnas olika plats och verkan i ensemblen? Det finns också lik
heter, som överväger olikheterna och som är så stora att Weixlgärlner ser sig nödsakad all tillskriva dem icke blott samma
verkstad utan t. o. in. samma hand. Bland des.sa likheter vill jag
understryka en detalj, nämligen de sirliga pärlsnören (W 7—9)
som avgränsat kanterna både på kronringen och byglarna. 8
9
På kronringen finns de ännu delvis bevarade, på byglarna är de helt försvunna men lydliga spår (W IS) visar, såsom Weixlgärlner påpekat (s. 931,
atl de h a r funnits också där. Källströms tvivel (19&6, s. 22) på deras förekomst p i byglarna iir hell vissl ogrundat.
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Delta ålderdomliga motiv måste betraktas som etl gotl stöd för
tanken all kronring och byglar dock ursprungligen varit avsedda atl ingå i samma garnityr.
Men hur skall man då förklara att kronring och byglar notoriskt icke varit fastade vid varandra? Jag ber få hänvisa till det
försök till förklaring, som jag tidigare munlligen delgivit Weixlgärlner och som han refererar i sitt arbete s. 88 f. men för sin
del avvisar. Jag tänker mig all kronring och byglar beställts för
sin plals på relikvariet med uttryckligt angivande av alt de pä
detla skulle ge full illusion av att utgöra en verklig kejsarkrona.
Detla antagande förklarar de olika delarnas nära verkstadssaminanhang men däremot icke — det medges — varför byglarna
vid anbringandet på relikvariets lock icke passat utan på ett
förvånande sätt måst deformeras. Det är dock fullt möjligt alt
beställningen av kronsmycket gjorts hos en mästare på annan
plats än den där relikvariet i (ivrigt befann sig under arbete.
Det exakta måttet på lockets omkrets hade man lämnat, men
vid leveransen av det färdiga arbetet visade det sig atl man
missräknat sig på lockets kupighet, varför en viss justering avbyglarnas nedre ändar blev nödvändig. Jag finner i vart fall
detta försök till förklaring mindre äventyrligt än de försök till
förklaring man eljest måste ge lill trenne egendomliga omständigheter, om man med Weixlgärlner förutsätter att på relikvariet anbragls delar av Ivenne befintliga och redan använda kronor: 1. Kronringen är avsevärt större än alla andra kända verkliga kronor och allt för stor för alt med sannolikhet ha kunnat
bäras på huvudet. 2. Kronringens omkrets passar exakt till lockets omkrets, vilket synes vara en osannolik slump om man använt sig av en på förhand befintlig krona, särskilt med hänsyn
lagen lill del extraordinärt stora måttet på kronringen. Man
bör härvid erinra sig alt lockets diameter ju var på förhand
given av skålens diameter. 3. Det framstår som otroligt att man
vid tidpunkten i fråga skulle ha kunnat för ändamålet disponera två utomordentligt dyrbara kronor av så närstående stil
och utförande att de kunde förenas lill en konstnärligt helgjuten ensemble. På den första invändningen svarar Weixlgärlner alt man också känner andra kronor som är för stora
för ett normalt människohuvud (om också inte så stora som
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denna!). På den andra invändningen svarar han blott: »Le vrai
peut quelquefois n'étre pas vraisemblable.» Han medger själv
att svaret är en frivolitet och tillfogar: »Die mil dera Kronreif
beschenkte Kirche wird in dessen gulem Zusammenpassen mit
dem Deckel vielleicht ein Wunder erblickt haben.»
Emellertid baserar Källström sin tes om kronan såsom cn
verklig, buren krona väsentligen på en annan, hittills icke berörd omständighet. Kronringen består av åtta delar, förenade
med varandra medels scharner. De stift, som sammanhåller
scharneren, kan lätt löslagas och sålunda möjliggöra att kronans
alla delar lösgöras från varandra. Att ett sådant söndertagandc
av kronan verkligen var avsett, finner Källström bekräftat av
all vid varje scharner på baksidan anbragta märken ger ledning lör en riktig sammansättning av kronan efter varje söndertagande (fig. 5). »Wer diese Folgerung nicht /ugeben will»,
säger Källström (1955, s. 20), »muss sonslvvie erklären, weshalb
wenn der Kronreif von Anfang an nur als fester Randschmuck eines Reliquiardeckels gedacht war
eine völlig
zwecklose Zerlegbarkeit vorgesehen wurde.» Därpå kan dock
svaras atl den förklaring jag framställt förutsätter att kronan
skulle utföras exakt som en för användning avsedd krona, alltså
även skulle vara möjlig att laga sönder som en sådan. De passningsmärken som finns skulle ha varit välkomna redan då kronan
levererades frän mästaren lill den som jag förmodar på annan
ort belägna verkstad, där den skulle monteras på relikvariet. 9
Det bör dock observeras alt dessa passningsmärken är myckel
vårdslöst inkratsade. Man skulle inte vilja tro att den mästare,
som utfört detta utsökta, i varje detalj genomarbetade smycke,
i sista minuten ville vanställa det — låt vara på en osynlig plats
med så grovt och hastigt utförda passningsmärken. Delta
strider alldeles mot den bild vi får av honom genom hans verk.
Min tro är att dessa passningsmärken har tillkommit långt
senare och med största sannolikhet då pjäsen omhändertogs av
de svenska myndigheterna i Wiirzburg. Vid inpackningen för
9
Som en parallell kan n ä m n a s de märken (en namninitial eller ell attribut)
som man ofta finner målade på de platser pä ett altarskåp, där en skulpterad
bild skulle fastsättas. Dessa märken avser ju blott alt vara till ledning för
hantverkaren vid altarskåpets slutliga sanunanfogning.
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Fig, 5. Pnssnini/smärken på kronringen» insida. —
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översändandet lill Stockholm har man givetvis funnit det praktiskt att taga i sär kronan och man har då för säkerhets skull
kratsat in dessa märken till ledning för dem som skulle uppmontera relikvariet efter hemkomsten.
Det är nu, efter denna orientering, på tiden att betrakta problemet i belysning av de nya och märkliga forskningar som
utförts av Percy Ernst Schramm och några av hans elever vid
historiska seminariet i Göttingen. Schramm anser sig kunna
fastställa att bägaren i sitt ursprungliga skick har tillhört kejsar
Fredrik II; den 1 maj 1236 donerade han den till relikvarium
för den heliga Elisabeths kranium, vilket nämnda dag i kejsarens närvaro upptogs ur den 1231 avlidna och 1235 helgonförklarade furstinnans grav i Marburg.
Det finns tre nära samtida skildringar av translationen. Av
dessa framgår att kraniet placerades i en bägare, som dessförinnan skulle ha tjänat kejsaren såsom dryckesbägare. Därefter
placerade kejsaren en gyllene krona på kraniet. Relikvariet, vilket i likhet med helgonets storslagna skrin förvarades i Elisabethkirche i Marburg — där skrinet ännu i dag finnes kvar —
omnämnes i inventarieförteckningar är 1480 (»It. s a n d e Elizabeth heubt, daruff ein gulden krone vmbfast mit perlin und edelstein») och 1526 (»Sanct Elisabeten haupt milt einer gulden
krön verfasst, mit bcrlin und edlem gestein, Und hengtt däran
ein keten milt HH Agnus dei gross und klein und mitt III
creutzen, auch mit edlem gestein verfast. Auch steet des obgenantt hanptt auff einem silberin Fuss, darin steet ein silberin biltt»). I reformationens virrvarr försvann emellertid relikvariet, och någon dokumentarisk förbindelse mellan det relikvarium, som fanns i Marburg 1526, och det relikvarium, som
logs av svenskarna pä Marienbcrg 1631, har icke kunnat presteras. Det är endast på överensstämmelserna i fråga om kronologi och utseende de båda pjäserna emellan som Schramm stöder sig då han identifierar dem med varandra. Likväl kan flera
betänkligheter anmälas.
I en av källorna frän 1200-talets milt omnämnes bägaren såsom
»cifum aureuin, in quo solilus erat bibere». Man kan med skäl
fråga sig om agatskålen, även om den var rikt guldbeslagen, kunde
kallas guldbägare. Ännu slörre tvekan måste det väcka att kejsa240

DET

STORA

S T O C K H O L M S - R E I. I K V A R I E T

Fig. 6. Schemutisk plnn över hålen i underkanten jiå locket (innanför cirkeln)
och på kronringen (utanför cirkeln). A—H: hål i locket, korresponderande
med hålen a—h i kronringen. I—IV: hål i locket, korresponderande med
hål i mgnningsbeslagets överkant. 1 och 3: hål i locket utan motsvarande
hål i kronringen. 2: påbörjat hål i locket, korresponderande med hål 4 i
kronringen. I hålen D och F kuarsitter nitar. — Schematische Zeichnung
der Löcher am unteren Rand des Deckels (an der Innenseite) und des Kronreifs (an der Aussenseite). A—//; Deckellöcher; a—hi damit korrespondierendc Kronrciflöchcr. I—IV: Deckellöcher, die Löchern am oberen Rande
des Mundungsbeschluges entsprechen. 1 und 3: Deckellöcher ohne entsprechende Löcher im Kronreif. 2: Anycfanyenes Deckelloch, das dem Loch i
des Kronrcifs entspricht. In den Löchern D und F silzen noch Nieten.

ren sägs ha använt den all dricka ur. Men dessa bristande överensstämmelser ma ha berott på att vederbörande författare stödde

sig pä hörsägner.
Allvarligare iir att relikvariet i båda inventarierna kallas
»Haupt», något som bestämt pekar på ett relikvarium i form av
elt huvud, ej i form av en skål eller ciborinm. 10 Vidare iir beskrivningen av relikvariels fot 1526 ägnad att förvåna: »darin steet ein
10

Jfr Braun i F ö r m ä n n e n 1985, s, 312: »Dass sie 'Ilaupl' genannt werden,
lässt wiedernm keinen Zweifel, dass es sich bei ihnen um Kopfreliquiare
handelte, nicht um pyxid- oder ciborinmarlige Heliqi.iare von der Art des
Stockholmer und des ihm verwandten llcliquiars im Hallcschcn Heiltumsbuch, das in diesem bezeichnenderweise Knopff (=Knauf. Kugel) genannt
wird, nicht heupt (Haupt) oder Brustbild, wie die in ihm abgebildeten Kopfund Bustenreliquiare.»
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silberin biltt». Schramm säger att därmed åsyftas majestasbilden
på foten, vilken genom sin omramning framträder mera än de
övriga bilderna (W 59). Jag kan knappast skriva under på detta.
Foten uppvisar ju ej mindre än åtta relief-figurer, av vilka ingen
är särskilt framträdande framför de andra. Även inventariets
formulering »darin steet» är klart motstridig. Slutligen är det dock
egendomligt att foten, som ju skulle ha utförts direkt för att förändra den dittills profana bägaren till ett relikvarium för den
heliga Elisabeth, saknar varje anspelning på delta helgon. Jag
vill inte påslå att dessa invändningar omöjliggöra Schramms identifiering. Tillsammans med det faktum att ingen kontakt mellan
1526 och 1631 års relikvarier kan åstadkommas ger de dock intryck av att Schramms uttalande vid undersökningens avslutande
(»damit darf die eingangs aufgestellte These als bewiesen angesehen werden») borde ha formulerats betydligt försiktigare.
Det är nu intressant att se hur Schramm — med stor skicklighet — söker förena sin teori om de båda relikvariernas identitet med vad som kan utläsas ur föremålet självt om dess historia. Han accepterar Weixlgärtners teori att lockets utsmyckning
härstammar från två kronor, medan ju källuppgifterna endast talar om en av kejsaren donerad krona. Förklaringen finner han i
relikvariekronans stora vidd. »Die Frage, weshalb der Stockholmer
Reif so ungewöhnlich gross ist, lässt sich ja leicht beantworten:
mit seinem Durchmesser von 24 cm passt er genau auf die Kalotte,
deren Umfang wiederum durch den Kelchrand bestimmt isl. Der
Reif känn also erst angefertigt sein, als das Elisabethenhaupt bereits seinen Platz im Friedrichskelch gefunden hatte.» Denna med
min egen överensstämmande tankegång utvecklar Schramm vidare
så att den krona, som kejsaren vid transaktionen placerade på
helgonets huvud, inte passade att fästa på relikvariet. Man använde av denna endast byglarna och beställde för relikvariet en
ny kronring, den nu befintliga. Det är oförnekligt att denna teori
på ett elegantare sätt än min förklarar kronbyglarnas tillplattade
ändar. Men skulle man verkligen ha spolierat kejsarkronan genom alt överflytta dess byglar till relikvariet? Är det inte troligare
att man även beställde nya byglar till den nya kronringen? De
behövde ju för den skull inte ha blivit fast sammanfogade.
Schramm ställer sig slutligen frågan huruvida relikvariets krona
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varit en buren krona. »Nach den Ausfiihrungen von Olle Källström und dem, was wir nachtrugen, ist klar, dass dieser Reif erst
fur das Reliquiar hergestellt wurde, aber derart, dass er jederzeit
nicht nur leicht abgenommen, sondern auch zerlegt werden
konnte, so dass er sich leicht versenden liess. Er ist also sowohl
zum Schmuck des Reliquiars als auch zum Trägen angefertigt
worden.» Han finner vidare att det är en kvinnokrona 1 1 men kommer slutligen till det resultatet att även om den kunnat bäras har
den i verkligheten aldrig blivit använd. Härtill må blott anmärkas
att kronan icke, såsom Schramm förmodar, varit »leicht abgenommen». Han har icke observerat att Weixlgärtner (s. 87) konstaterar att kronringen (W 12—15) och locket (W 17) är försedda med
(vardera 8, icke 9 som Weixlgärlner uppger) korresponderande
hål, som möjliggjort kronans fastnitning vid locket 12 , vilket i sin
tur på fyra ställen varit fästat vid skålen såsom framgår av fyra
par korresponderande hål i lockets fals (W 17) resp. i överkanten
11

För missförstånds undvikande må framhållas aft Schramm ägnar frågan
om möjligheten av att k r o n a n skulle ha kunnat bäras en utförlig diskurs utifrån förutsättningen att dess konstruktion tvingar till antagandet alt en så
dan avsikt förelåg — en förutsättning mot vilken jag ovan anfört mina invändningar. Han avvisar kategoriskt all k r o n a n kunnat bäras av en m a n
(»Fiir einen Mann känn also der Stockholmer Reif nicht bestimmt sein»), däremot tänker han sig möjligheten att en kvinna kunnat bära k r o n a n därför
atl hon under k r o n a n kunnat lägga en slöja. Även med tillhjälp av en sådan
och en särskilt avpassad frisyr synes det vara högst osannolikt alt ett kvinnohuvud kunnat med värdighet bära en krona med 24,4 cm:s diameter.
12

I tvä av dessa hål på locket kvarsitler ännu de siivernilar, som fasthållit
kronan. Det är sålunda icke korrekt då Källström (1955, s. 19) säger att kronan var »höchstens durch diinne Drähte a m Kuppelrand befestigt». Källströms
skildring (1955, s. 19) av förhållandet mellan det trebågiga titthålet och den
över detsamma lagda kronbygeln är ej heller fullständig. Weixlgärtner h a r
(s. 73), sedan jag fäst hans u p p m ä r k s a m h e t på saken, påpekat alt två p a r
igensatta nithål ger vid handen att man först planerat att placera kronbyglarna så att titthålet skulle gå fritt men alt man under arbetets lopp ä n d r a d e
dispositionen till den som sedan genomfördes. Hålen sitter inte heller så
alldeles »ziemlich willkiirlich» som Källström uppger (1955, s. 19). Om hålet nr 1 på locket hade fått en motsvarighet på kronringen (som väl avsikten var) skulle dessa tillsammans ha utgjort del nionde paret, och om
vi vidare r ä k n a r de dubblerade hålparen Gg—Hh som etl par, skulle hålparen i följden Aa—Bb—Cc—1—Dd—Ee—Ff—Gg ha suttit utplacerade på
tämligen lika avstånd från varandra (jfr fig. 6).
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på skålens mynningsbeslag (W 28, 29, 35, 36, 38, 40) (fig. 6). Det
hela har sålunda utgjort en fast och sluten enhet, och man kan
ifrågasätta om del någonsin varit annorlunda förrän pjäsen föll
i svenskarnas händer och då blev isärtagen för transporten lill
Sverige.
Även om man ingalunda kan betrakta Schramms skarpsinniga
teori som hundraprocentigt säker, utgör den elt utomordentligt
viktigt bidrag till förståelsen av Stockhohns-relikvariets historia.
Den har under alla förhållanden tecknat en levande och realistisk bakgrund lill det avgörande moment då den profana praktbägaren omvandlades till ett heligt kärl. Just så kan det ha gått
till; man är benägen att säga: ungefär sä måste det ha gått till.
Frågan om krousmyckets karaktär har av Schramm fått ett entydigt svar. Kronringen skulle mycket väl ha kunnat utgöra en
verklig buren krona om den icke vore allt för stor för alt kunna
länkas ha kommit till användning såsom sådan och om det icke
mäste belrakas som en allt för osannolik slump att en redan befintlig krona skulle ha passat så exakt på den mer än tvåhundra
år äldre bägaren. I varje fall är den i detalj utförd som en verklig
krona och måste anses ge en fullständigt trovärdig bild av en
sådan.

ZUSAMMENFASSUNG
Bengt Thordeman: Das grosse Stockholm-Reliquiar in neuem
Licht.
Zn der e n o n n e n Beule, die nach der Erstiirmung der Festung Maricnbcrg
bei Wiirzburg am H. Oktober 1631 den schwedischen Truppen in die Hände
fiel, gehörte, nach allem zu schliessen, das Prachtreliquiar aus dem Mittelalter, das eine Zierde des Staatlichen Historischen Museums ist und das in
dessen Inventarium die Nr. 1 fiihrt, wahrlich ein wiirdiger Träger dieser
Primuszahl. Das Kunslwerk ist der Gegenstand umfassender Forschungen
von Adolph Goldschmidt, Carl R. af Ugglas, Joseph Braun, Erich Meyer und
Olle Källström gewesen. Zu den von ihnen veröffenllichten Studien sind vor
kurzem noch zwei weitere bedeutungsvolle und einander ergänzende hinzugekommen, nämlich die Arbeiten von Arpad Weixlgärtner und von Percy Ernst
Schramm, deren Titel zu Anfang dieses Aufsalzes angefiihrt sind. Diese Arbeiten haben den Verf. veranlasst, die Untersuchungen an dem Gegenstände
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wieder aufzunehmen, die er schon fruher vorgenommen hatte. Hierbei könnten
eine Reihe von Beobachtungen gemacht werden, die geeignet sind, die Resultate Wcixlgärtners und Schramms zu ergänzen oder zu berichtigen. Weixlgärtner schildert die Entstehungsgeschichte des Gegenstandes auf folgende
Weise (vgl. die Bezeichnung auf Abb. 1): 1: Die antike oder byzanlinische
oder deutsche Achatschale (A). — II (um das J a h r 1000): a: Der Rand der
Schale (B) und die Spången (C), b (derselbe Meister etwas später): Die Henkel (D). — III (Umwandlung ins Reliquiar, Mitte des 13. J a h r h u n d e r t s ) : a:
Der Nodus (E). b (ein anderer Meister etwas später): Der F u s s (F) und der
Deckel (G), c (von demselben Meister aufgeselzt, aber von einem anderen
Meister friiher hergestellt): der Kronreif (H) und (von einer anderen Krone)
die Bugel (I). — IV (etwas später): Die Perlen (K).
Der Verfasser (B. Th.) zeigt, dass die Henkel (D) von Anfang an geplant
und ausgefiihrl worden sein miissen (vgl. Abb. 2) und berichtigl im Zusammenhang hicrmit ein Missverständnis, das Weixlgärlner in seinem Buche (S. 17)
in Bezug auf eine beim Anschluss des einen Hcnkels an den Knauf angebrachle Lamelle (L) unterlaufen ist. Der Verf. schliesst sich an Goldschmidts
Auffassung an, dass auch der Nodus (E) der friihesten Herslellungsphase
zugohöre und weist darauf hin, dass melonenarligc Kugelformen der otfonischen Goldschmiedekunst (Abb. 3) nicht fremd sind. Die wichtigsten wissenschaftlichen Probleme sind jedoch mit dem Deckel und dessen kronenähnlichem Schmuck verkniipfl. Eine fruher vorgelragenc Theorie, dass der anf
dem Deckel angebrachle Kronreif und die einander kreuzenden Biigel (Abb.
1:H, I; Abb. 4) zusammen eine einzige, wirklich getragene Kaiserkrone gebildet haben sollen, wird von Weixlgärlner ans dem Grunde zuriickgewiesen,
weil der Kronreif nnd die Biigel nie mileinander verbunden gewesen seien.
Hingegen ist Weixlgärlner der Meinung, dass der Kronreif und die Biigel Teile
zwcier verschiedener, wirklich getragener Krönen seien. Der Verf. bestreitet
dies 1.) deswegen, weil der Kronreif zu weil dafiir ist, dass die Krone hatte
gelragen werden können, 2.) deshalb, weil der Kronreif so genau zu dem
Kreisumfang des schon friiher existierenden Gefässes passf, dass man sich
keinen Zufall vorstellen känn, der diese zwei so cxakl fiir einander beslimmten Gegenstände zusamnicngefiihrt haben könnle, nnd 3.) ans dem Grunde,
weil es unwahrscheinlich ist, dass man zu e i n e m Zeitpunkt iiber zwei ihrem
Stil und ihrer Technik nach so eng verwandte Krönen hiitte vcrfugen können,
die — nach allem zu urteilen — von ein nnd derselben Hand ausgefiihrt worden sein miissen. Die roh abgeplattelcn unteren Enden der Biigel (Abb. 4: A)
erklärt der Verf. damit, dass der Kroncnschmuck an einem anderen Ort verfertigt worden sein känn als an dem, an welchem die Schale zu dem Reliquiar
umgearbeitcl wurde, dass sie dadurch weniger gut ziisammenpasslen und dass
daher diesem Umstand Abhilfe geschaffen werden musste. Vielleicht hatle
man sogar diese Biigeltcile in der Werkstatt bereits in Arbeit als die Bestellung
fiir die Krone einlraf. Die nachlässig eingckratzlen Merkzeichen auf der
Innenseite des Kronreifs (Abb. 5), die als Beweis dafiir angefiihrt werden, dass
der Kronreif gelragen worden ist. werden vom Verf. nicht als urspriinglich
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angesehen; vermutlich sind sie erst entstanden als das Reliquiar im J a h r e 1631
in Wiirzburg fiir den Transport nach Stockholm auseinandergenommen wurde.
Der Verf. ist daher der Ansicht, dass der Kronenschmuck fiir das Reliquiar
bestellt worden ist, aber mit der ausdriicklichen Absicht die vollkommene
Illusion einer wirklichen Kaiserkrone zu geben.
Zu diesem Gedankengang des Verf., der schon teilweise von Weixlgärtner
referiert aber nicht akzeptiert worden isl, kommt nun als eine Bcsläligung
Schramms iiberraschende Erklärung, dass er den länge gesucblcn Ort gefunden zu haben glaubt. von dem das Reliquiar urspriinglich herstammt, und
nicht nur dies sondern auch den Zeilpunkt der Herstellung des Reliquiars
sowie den Namen des Stifters. Nach Schramm w a r das Gefäss in seiner urspriinglichen Geslalt im Besitz Kaiser Friedrichs II.; a m 1. Mai 1236 stiftete
er es als Reliquienbehäller fiir den Schädel der Illg. Elisabeth, der, nach
gleichzeitigen Schilderungen, an diesem Tage aus ihrem Grabe in Marburg
in seiner Gegenwarl in einen goldenen Pokal iiberfiibrt, nnd von ihm mit
einer goldenen Krone aus seiner eigenen Schalzkammer bekrönt wurde. Das
Gefäss wurde nun zum Reliquiar umgearbeilet und auf den Deckel wurde
nicht etwa die vom Kaiser gestiftete Krone geselzl, denn sie muss fiir den
Deckel zu klein gewesen sein, sondern vielmehr eine zu diesem Zwecke beslellle Krone sowie die Biigel der gestiflcten Krone. Dieses Reliquiar glaubt
Schramm in den Invenlarverzeichnissen der Elisabethkirche von 1480 nnd
1526 wiederzufinden, wonach es in den Wirren der Reformalionszeit verschwindet. Schramm identifiziert nun dieses Reliquiar mit dem, das die
Schweden 1631 in Wiirzburg erbeulet haben. Er meint, dass der Kronreif,
von dem er glaubt, dass er »leicht abgenommen» werden konnte, als Fra.uenkrone beabsichtigt gewesen ist, in Wirklichkeit aber als solche nie zur
Anwendung kam. Der Verf. (B.Th.) weist darauf bin, dass die Krone
keineswegs »leicht abgenommen» werden konnle. denn sich enlsprechende
Nietlöcher a m Deckel und an der Krone (Abb. 6: A—II und a—h), zwei von
ihnen mit noch festsilzenden Silbernielen, zeigen, dass Krone und Deckel
fest mitcinander vereinigl waren, ebenso wie auch Deckel und Schale, nach
enfsprechenden Löchern zu urteilen (Abb. 6: I—IV), fest zusammengefiigt
gewesen sind. Der Verf. häll daher an seiner Ansicht fest, dass die Krone
nicht zum Trägen beslimmt war, auch ans dem Grunde, weil sie mit ihrem
Durchmesser von 24,4 cm viel zu gross fiir einen Frauenkopf gewesen sein
muss.
Der Verf. (B. Th.) macht noch auf einige weitere schwache P u n k t e in
Schramms Theorie aufmerksam, halt sie indessen fiir durchaus möglich, wenn
auch nicht fiir bewicsen. Unter allén Umständen ist sie von allergrösstem
Interesse und zeichnet einen lebendigen und rcalistischen Hintergrund fiir jene
entscheidende Phase in der Geschichte des Kunslwcrks, als es aus einer profanen Prunkschale zn einem heiligen Gefäss umgewandelt wurde.
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