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Utställningar 

Kyrkskatten från Quedlinburg återförenad 

I Kunstgewerbemuseum i Berlin visas under 
hösten och våren 1992-93 en av Tysklands 
märkligare kyrkskatter, skatten från Quedlin
burg, som ligger i det forna DDR. Quedlin
burg grundades av den ottonske kungen Hen
rik I vid början av 900-talet, och staden - en 
av Tysklands vackraste korsvirkesstäder — do
mineras ännu av slottet med sin kyrka. Den vid 
1100-talets början byggda romanska kyrkan 
hör till Tysklands bäst bevarade. Här grunda
des vid Henrik Ls död 936 ett damstift (en 
institution med samma funktion och organisa
tion som ett nunnekloster) som skulle vara 
nära knutet till kungafamiljen. Vid reforma
tionen omvandlades det till ett s. k. fritt världs
ligt stift, där bl. a. August den starkes älskarin
na Aurora von Königsmarck 1700—1718 var 
abbedissa. Quedlinburg har också anknytning 
till Sveriges historia: prinsessan Sofia Alberti
na, Gustav IILs syster, gjordes vid 14 års ålder 
av morbrodern Fredrik den store till koadju-
torinna. Från 1787 till sekulariseringen 1803 
var hon stiftets abbedissa, men vistades där 
endast periodvis. 

Quedlinburgs roll i den tyska historien gjor
de att kyrkan under 1930-talet omvandlades 
till en nazistisk rikshdgedom, bl. a. innebäran
de att man i det gotiska koret byggde en ro
mansk absid. 

Från 900-talet till reformationen ansamla
des en stor skatt av värdefulla föremål, bestå
ende av reliker i mer eller mindre dyrbara 
infattningar samt föremålen för altaret, böc
ker etc. Den äldsta förteckningen över skatten 
ar vid 1000-talets mitt införd i ett ännu beva
rat evangeliarium. Skatten, som kom att bli 
mycket omfattande och vid reformationen 
dessutom fick tillskott från två andra kyrkor, 
var från 1100-talets slut inrymd i en för ända
målet byggd skattkammare, där den normalt 
ännu förvaras. Även om ett antal föremål gått 
förlorade under reformationen och följande 

århundraden är Quedlinburgskatten en av de 
viktigaste inom det tyska språkområdet. 

Vid krigsutbrottet 1939 fördes skatten, pac
kad i nio lådor, till säkert förvar, först till ett 
bankvalv, sedan till en strängt bevakad grotta 
utanför staden. I april 1945 besattes Quedlin
burg av amerikanska trupper. När man en 
månad senare skulle föra skatten tillbaka, visa
de det sig att flera lådor var uppbrutna och att 
12 föremål saknades. Vad som skett med dessa 
kunde uppdagas först nästan femtio år senare: 
de hade stulits av en amerikansk soldat, J. T. 
Meador, som helt enkelt skickat dem med fält-
post till sin hemort i Texas, där han sedan 
visade dem för vänner och bekanta. Han upp
gav att han "hittat dem i rännstenen". 

Efter Meadors död 1980 försökte hans ar
vingar sälja föremålen; 1989 bjöds det värde
fullaste föremålet Meador stulit, en karo
lingisk illuminerad evangeliebok med pärmar 
rikt smyckade med guldsmedsarbete från 
1200-talets början, ut på konstmarknaden för 
3 miljoner kronor. Genom detta kunde det 
hela nystas upp, även om det till slut fick lösas 
genom förlikning med arvingarna, inte genom 
att helt enkelt återkräva det stulna. De rättsli
ga förhandlingarna har tagit tid, och först 
våren 1992 kunde de tio föremål som återstod 
(två mindre föremål saknas nämligen) återfö
ras till Tyskland där de efter konservering nu 
visas på Kunstgewerbemuseum tillsammans 
med de ordinarie samlingarna, där en rad na
turliga jämförelseobjekt finns. 

Vad som nu visas är de 56 föremål, som 
ännu är bevarade och som ger ett begrepp om 
vad dessa kyrkliga skattkamrar kan innehålla. 
Här finns nämligen i behåll inte bara ett antal 
synnerligen dyrbara och praktfullt utsmycka
de relikskrin, relikvarier och bokpärmar, utan 
också enkla träaskar och svarvade dosor, som 
fått en sekundär användning som relikbehålla
re. Här finns också enkla silverhängkors som, 
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efter att ha burits av sin ägare i livet, efter 
döden skänkts till skattsamlingen. 

Till de märkligaste föremålen hiir fragment 
av en "Itala", en latinsk översättning av bi
beln, gjord före Versio Vulgata (dvs. Hierony
mus' omkring år 400 reviderade översätt
ning). Fragmenten, som härrör från Rom, är 
frän 300-talets slut eller 400-talets början, och 
utgör det äldsta kända exemplet på en illustre
rad bibelhandskrift. 

Märkligt är eickså ett 46 kin högt alabaster-
krus från första århundradet e. Kr., tillverkat i 
Alexandria eller Rom. Tillsammans med tre 
andra skall det 973 ha förts till Tyskland från 
Italien av Ottei I. En lokal tradition, som kan 
föras tillbaka till 1500-talet, gör gällande att 
kruset var ett av de krus, i vilka Jesus vid 
bröllopet i Kana förvandlade vatten till vin; 
ännu på 1700-talet brukade man på andra 
söndagen efter Epifania, då man ur Johannes-

evangeliet läser om bröllopet i Kana, ställa 
kruset fyllt ined vin på altaret. 

Quedlinburgskatten presenteras i en före
dömlig katalog (Der Quedlinhurger Schatz wie
der vereint, Herausg. D. Kötzsche, Kunst
gewerbemuseum, Staatliche Museen zu Berlin 
— Preussischer Kulturbesitz, Berlin 1992, 140 
s.) med ett antal inledande uppsatser, en kata-
logdel och alla lenemål illustrerade i utomor
dentliga färgbilder, ofta på helsida. 

En av gåtorna kring föremål seim försvann i 
andra världskrigets slutskede har alltså lösts. 
Med de nya politiska förhållanden som råder i 
och med Tysklands återförening och Sovjet
statens förändring kan man hoppas att ytterli
gare inånga frågor kommer att besvaras, t .ex. 
den om Gamminski inets öde. 

Göran Tegnér 
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