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PENDANGEN TILL DET STORA »GOSLAR-
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MUSEUM 

AV 

C A R L R. A F U G G L A S 

D
et väl förnämsta praktstycket i Statens Historiska Mu

seums medeltidssamling, det stora juvelbesatta relikva-

riet för ett helgonhuvud av agat, guld och förgyllt silver, 

ha r av Adolph Goldschmidt, vilken som bekant ägnat det 

en djupt inträngande undersökning1 , bestämts som förmodligen ur

sprungligen tillhörigt domkyrkan i Goslar, varifrån det bortförts 

som krigsrov av svenskarna 1632 (fig. 1). Enligt en ännu existeran

de förteckning av å r 1298 över denna k y r k a s relikskatt ingick i 

denna senare dels ett »caput S. Nicolai mirifice auro , argento et la-

pidibus preciosis decoratum, etiam per fundatorem Henricum tertium 

imperatorem hic collatum», dels ett »caput S. Servatii nobiliter auro 

et argento gemmisque preciosis circumdatum, quod glorissimus im

perator et fundator huc apportavit». Goldschmidt ser i Stockholms-

relikvariet den ena av dessa två kejserliga gåvor från vid pass 1000-

talets 2:a fjärdedel (arbetet då försett med en annan fot än den 

nuvarande, som tillkommit först nä ra 200 å r efter anförda datum). 

Vad den andras öde blivit — den är nu försvunnen — är däremot 

obekant. De urkundsnot iser berörande ky rkans historia och inven

tarium, som äro sammanställda i »Die Kunstdenkmäler der Provinz 

1 Ein mittelalterlichcs Reliquiar des Stockholmer Museums (Jahrbuch der 
proussischen Kunstsammlungen 1919, s. 1 ff.; om Goslar som ursprungsplats 
se s. 14 ff., även V o g l e r : Ein Meisterwerk Goslarer Goldschmiedekunst, 
Harzer Ileimatland den 3 maj 1934). Den av M e y e r : Spätromanische 
Abendmahlskelche in Norddeutschland (Jahrb. d. preusz. Kunstsamml. 1932, 
s. 177, 180) hypotetiskt framförda meningen om Hildesheim som relikvariets 
proveniensort har i ljuset av det av ovannämnda författare anförda föga 
som talar för sig. 
13 — Fornvännen 1934. 
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Goslar-relikvariet 
Fig. 1. 
Statens Historiska Museum. 
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Fig. 2. 
Rolikvarium i kardinal Albrechts av Brandenburg relikskatt i Hallo. 
Teckning i »Das Hallesche Heiltun», Man. Aschaffenb. 14. (Efter Halin-

Berliner.) 
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Hannover», I I : 1—2 (Hannover 1!M)1), för tiden efter svenskhärj-
ningen, hava intet att säga därom; reklikvariet saknas t. ex. både i 
förteckningen över de föremål ingående i den till rasering dömda 
domkyrkans egendom, som utbjödos på auktion 1804, liksom över 
dem, som äntligen år 1819 blevo bestämda att för framtiden förvaras 
i det s. k. domkapellet, den sparade resten av den stolta byggnaden. 

Emellertid har man kanske en viss möjlighet att komma saken på 
spåren, samtidigt man får en förklaring till, varför detta relikvarium 
nr 2 ej som sin pendang kom att föras i exil till det fjärran Norden, 
men ej heller figurerar i kyrkans inventarier under de tre—fyra se
naste århundradena. 

Bläddrar man igenom planscherna till den vackra upplaga, som för 
några år sedan publicerades av den s. k. Hallesche Heiltumbuch så 
som denna föreligger i en först nyligen offentliggjord urkund i 
Aschaffenburgs Schlossbibliothek2, skall man nämligen vid plansch 
140 stanna med ett litet förvånat utrop: »Nej men se Stockholms-
reklikvariet!» (fig. 2). Strax därpå skall man ju upptäcka, att man 
sett i blindo, men själva misstaget skall visa sig hava ett visst upp
lysande värde. 

»Das Hallesche Heiltum» är det hedniska monstrum, »der grosse 
Abgott», varemot Luther dundrade, den enorma skatt av ej mindre 
än — då samlingen var som störst — 21441 reliker, som kardinal 
Albrecht av Brandenburg, ärkebiskop av Mainz, Magdeburg och 
Halberstadt (1510—1545), hade till sin speciella hobby att samla och 
som han med en fullständigt svindlande ekonomisk ansvarslöshet 
och den mest omåttliga aptit på konstnärlig lyx skänkte en omram-
ning av guld och silver och annan härlighet så som knappast någon 
liknande samling varken förr eller senare. Relikvarier av alla de 
slag och former hopades i domen i hans nya stiftskyrka i Halle. 
Det är helgonbilder, människohuvud, människoarmar och djurfigu
rer, skåp- och retabelformiga »tabulae», monstransliknande torn, 
skrin, pokaler, nautilus-snäckor med fantastiska personnager resan
de sig ur deras vindlingar — man kan ej uppräkna det allt. Total
summan av de heliga kärlen uppgick till 353 stycken. Otroligt stolt 
har kardinalen varit över vad han lyckats bringa ihop. Som en stor-
samlare i våra dagar gärna går i författning om att hans kollektors-

2 Das Hallesche Heiltum. Man. Aschaffenb. 14, utg. av P. M. H a l m och 
B. B e r l i n e r (Berlin 1931). 
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ans t rängningar perpetueras i något för samtiden och framtiden be

stämt monumentalverk, en vackert utstyrd publikation eller kata

log, så ha r också kardinal Albrecht tänkt på det eviga hugfästandet 

av sin samling med hjälp av de reproduktiva metoder, 1500-talet 

kunde ti l lhandahålla. Han har t. o. m. gjort det ej mindre än två 

gånger. Redan 1520, då den halleska relikskatten ännu icke hunnit 

växa till mer än futtiga 8133 nummer (oberäknat 42 hela helgon-

kroppar) , gick han till publicerandet av densamma i en med ett fler

tal träsnitt prydd tryckt katalog: »Vortzeichnus vnd Zteigung des 

hochlobwirdigen heiligthumbs der Stifftkirchen der heiligen Sanct 

Moritz und Marien Magdalena zu Halle», vanligen kallad »Das 

Halle'sche Heiligthumsbuch von 1520». Sex eller sju å r därefter, 

alltså 1526 eller 1527, då relikstocken hunnit upp till den väldiga nu

merär, som ovan angivits — och sedan (år 1526) dessutom en smärre 

förteckning, det s. k. »Wiirzburger Register» (i Wii rzburgs Staats-

archiv) sett dagen — gav sig kardinalen i kast med en ny upplaga av 

katalogen, helt och hållet omarbetad med särskild hänsyn till ny-

accessionen på området samt smyckad med större och mindre, delvis 

kolorerade, synnerligen vackert och i stort sett mycket omsorgsfullt 

utförda illustrationer av så gott som samtliga de 353 relikbehållarna. 

Det är den codex, som nu förvaras i Aschaffenburgs bibliotek och 

som tidigare ha r citerats.3 

Största delen av de många praktpjäserna i »das Hallesche Heil

tum» voro från epoken själv, beställda av kardinalen-ärkebiskopen 

från dess bästa konstnärer , men andra voro av vid denna tid redan 

gammalt datum, rekvirerade med godo eller ondo från den ena eller 

andra ky rkan inom hans dioceser. Bland dessa finnas romanska 

bäral taren, ett höggotiskt kors som det, som hamnat i vårt svenska 

Statens Historiska Museum — ett av de ytterst få föremål u r Halle-

3 Upplysas bör, att jag icke haft tillgång till 1520 års »Heiligthumsbuch» 
varken i original eller den ofullständiga upplaga som H i r t h ombesörjt i 
Liobhaber-Bibliothek alter Facsimilc-Reproduktionen XIII (Miinchen 1889), 
vilket emellertid varit av mindre betydelse, då de arbeten i relikskattcn, som 
omtalas här nedan, ej upptagits i denna 1520 års redaktion — de hava alltså 
tillförts skatten först efter nämnda år. Om denna skatt se för övrigt särskilt 
G. v o n T é r e y : Cardinal Albrecht von Brandenburg und das Halle'sche 
Heiligthumsbuch von 1520 (Strassburg 1892) s. 15 ff.; en kortfattad populär 
framställning hos G r o t e : Kardinal Albrecht und dio Renaissance in Halle 
(Halle-Saale 1932) s. 23 ff. 
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skatten som blivit bevarade till vår tid* — åtskilligt annat att för
tiga. Där finnes till slut det stora, praktfulla kärl, som Aschaffen-
burg-codexen ger en bild av. 

I den förklarande texten till bilden5 beskrives kärlet som »eyn 
gross silbernn vergult Cleynot, In gestalt eyns knopffes». Det upp
ges vid tillfället för codexens avfattande hava rymt »5 Partikel», men 
det lider väl ej tvivel om, att det ursprungligen varit avsett för ett helt 
helgonhuvud — den klotrunda formen av behållaren med dess välvda 
lock är här vid lag tillräckligt talande. Både behållare och lock 
bandas av horisontala mynningsband och vertikala byglar, som, vad 
locket angår, ger detta utseende av en krona; de äro rikt besatta med 
juveler och pärlor. Till kärlets inre med dess heliga innehåll har 
man haft inblick genom runda uttagningar — troligen åtta •— fyllda 
av genombrutet lövverk. Foten är rund, kägelformigt uppdragen, 
även den smyckad med juveler och pärlor, dessutom av drivna blad
ornament samt uppenbarligen — som så många andra av kardina
lens tillhörigheter — hans tre ärkestifts vapen; på bilden framträ
der i vart fall ett av dem, Magdeburgs delade sköld. 

Jämför man nu Aschaffenburg-codexens bild med det stora Stock-
holmsrelikvariet så som det blivit nästan intakt bevarat från den 
sista gång, det blivit utökat och ytterligare förskönat (strax före 
1200-talets mitt), skall man kunna göra vissa iakttagelser, som lägga 
i dagen, att mellan båda väl finnas många, ytterst väsentliga olik
heter, men också vissa likheter, som icke äro mindre betydelsefulla. 
Att mycket stora, för att ej säga de flesta delarna av codexbildens 
original stamma från kardinalens egna renässansguldsmeder är all
deles visst: behållarens släta fält med deras »titthål» omgivna av 
graverade akantus och deras genombrutna fyllningar, kanske också 
lockets krönande kors och hela foten. Men redan utgivarna av 
codexen hava upptäckt, att här kommit till användning delar av ett 
äldre arbete8 och det är icke svårt att angiva, vilka dessa äro: lockets 
hela kronformiga besättning, motsvarande besättningsdelar på be-

* S c h n i i t g o n : Die alte Abbildung des Reliquienkreuzes im »Halle'schen 
Domschatz» und das Original im Nationalmuseum zu Stockholm (Zeitschrift 
fiir christliche Kunst, 1898, sp. 65 ff), H a 1 ra - B e r 1 i n e r: Das Hall. Heilt., 
s. 23 ff., af U g g l a s : Kyrkligt guld- och silversmide (Ur Statens Historiska 
Museums samlingar 2, Stockholm 1933), nr 44. 

5 Ha 1 m-B e r 1 i n e r: a. a., s. 54. 
• Hal m-B e r l i n e r : a. a., s. 14. 
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Fig. 3. 
Detalj av lockets ornering på Goslar-relikvariet i Statens Historiska Museum. 

hållarens underparti samt noden. Och dessa delar hava i själva ver
ket så mycket gemensamt med dem, som på det stora Stockholms-
relikvariet svara däremot, att det synes vara alldeles orimligt annat 
än att förutsätta, att de båda praktkärlen, det ännu bevarade och det 
nu försvunna, en gång ägt ett samband av intimaste art både med 
hänsyn till tillverkningsplats och -tid som till ursprunglig förva
ringsort, ett samband så nära, att det ena kärlet bör betecknas som 
det andras pendang och att detta samband med allt skäl kan motive
ras med uppgiften om kejsar Henriks Goslar-gåva av de båda »ca
pita», vari de heliga Nicolaus' och Servatius' huvuden varit lagda, 
dekorerade »auro, argento et lapidibus preciosis». 

Låt oss först betrakta besättningsdelarna på behållare och lock. 
Det framgår otvetydigt nog av codexens teckning, att de också på 
kardinalens relikvarium äro ornerade med den utsökta, vegetativa 
filigran, som, med förebilder i Maas-traktens ypperliga guldsmeds-
ateljéer, anbragts på Stockholms-kärlets 1200-talspartier och utgör 
deras kanske största tjusning; på annat sätt kan man ej gärna tyda 
de små spiralformiga vindlingar, som här och var skymta mellan 
ädelstensfattningarna, särskilt på locket. Men detta lock företer dess
utom en detalj, som är särskilt signifikativ, nämligen de höga, prakt
fulla kors och liljor, som stiga från den undre kantringen. Dessa lil-
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Fig. 4. 
Relikvarium i kardinal Albrechts 

jor och kors återfinnas i praktiskt taget 

identiskt samma gestalt på Stockholms-

relikvariet (fig. 3) . Man bör särskil t 

fästa uppmärksamheten vid konturerna, 

profilerna av liljornas eleganta svängda 

blad och av korsens utåt vidgade, i 

spetsarna treflikade armar . Annorstä

des ifrån torde man över huvud taget 

knappast kunna påpeka en motsvarig

het till hela detta kronimiterande be-

sät iningsarrangemang. Till sist må man 

märka den veckade noden. Själva ty

pen tillhör tiden före 1300-talets början 

— endast mer undantagsvis dyker den 

upp vid senare tidpunkter — och som 

den här möter, med loberna framtill 

spetsiga, erbjuder den en variation, som 

ej ä r den mest övliga. Helt samstäm

ma visserligen ej de båda rel ikvarierna 

i denna detalj ; hos Stockholms-kärlet 

åtskiljas loberna av pärlrader , i codex-

bilclen av smala veckningar, medan lo-

av Brandenburg relikskatt i bernas kammar synas vara på ett eller 
Halle. Ur samma urkund som a n n a t s a t t k l u v n a M e n d e t t a k a n e j till-
fig. 2. (Efter Halm-Berlmer.) ^ 

mätas s törre betydelse i det avseende, 

här är fråga om. Betecknande är däremot, att då kardinalen, syn

barligen starkt intagen i sin förnämliga praktpjäs, låter i mindre 

skala kopiera den i några andra , smärre dylika (fig. 4)7 , utesluter han 

helt enkelt noden mellan behållaren och den — för övrigt helt i 

överensstämmelse med förebilden koncipierade — foten, synbarl igen 

på grund av dess vid denna tid tämligen omoderna hållning. Över hu

vud är en jämförelse mellan codexens teckning av kardinalens sim a 

rel ikvarium och dessa reducerade efterbildningar upplysande nog: 

hela formen ha r förlorat sin spänst och karak tä r , besättningsbyglar

na och -banden hava berövats filigranverket, »kronans» uddar längs 

lockets yttre kant, liljorna och korsen, hava helt och hållet fallit 

7 II a 1 m-B e r 1 i n e r: a. a. pl. 75: b, 113: a—c. Man observere att även 
dessa senare saknas i 1520 års »Heiligthumsbuch». 
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bort. Just en dylik jämförelse belyser på ett ovanligt påfallande sätt, 
hur starkt den medeltida grundstommen i det större relikvariet ännu 
i renässanstecknarens bild förmår göra sig gällande och bekräftar 
ens rätt att verkligen göra den sammanställning, som här gjorts mel
lan den grafiska reproduktionen av ett delvis förvanskat konstverk 
och det, som ännu existerar i verklig och välbevarad gestalt. 

Denna sammanställning leder alltså, som jag antytt, till det resul
tatet, att codexbildens original och dess pendang i Stockholm just 
äro de båda dyrbara kärl med vart sitt helgonhuvud, som domen i 
Goslar hade att tacka kejsar Henrik för. Att det förstnämnda ej 
längre finnes till är också redan nämnt. Vad blev dess slutliga öde? 
Det är obekant. Blott så mycket vet man, att det i samband med ned
läggandet av den bankrutterade kardinal-ärkebiskopens stolta stifts
bildning i Halle blev (1540) överfört till Mainz liksom en viss del av 
relikskattkammarens övriga pjäser, tills även denna del efter äga
rens död få år därefter (1545) skingrades hit och dit. En rest kom 
att inkorporeras i Mainz' domkyrkoskatt, som emellertid bortfördes 
från platsen inför hotet av de anryckande franska trupperna 1792. 
Då den 1803 slutgiltigt upplöstes, synas blott enstaka föremål ur 
Halle-samlingon kunna påvisas däri.8 Resten, och då väl däribland* 
relikvariet, torde redan tidigare hava gått sin undergång till mötes 
genom nedsmältning eller på annat sätt. 

I själva verket har då lotten fallit blidare för den andra av de 
båda stora, sköna praktpjäserna trots det däröver gångna våldet och 
den skickelse, som dömt den till landsflykt och fångenskap i on mu-
scimonter i ett kätterskt land högt uppe i norr. 

Z U S A M M E N F A S S U N G . 

C. R. A F UGGLAS: Das Pendant zu dem grossen »Goslarer 
Reliquiar» im Staatlichen Historischen Museum zu Stockholm. 

In seiner tiefgehenden Untersuchung (im Jahrbuch der preussischen 
Kiinstsammlungon 1919, S. 1 ff.) uber das grosse, mit Edelstcinen reich 
verzierte Kopfreliquiar aus Achat, Gold und vorgoldctcm Silber, das sich 
im Besitz des Staatlichen Historischen Museums in Stockholm befindet 
(Abb. 1), hat Adoljih Goldschmidt naehgewiesen, dass es urspriinglich dem 
Dom in Goslar gehört hat, wo es — abgesehen von jiingeren Teilen (Fuss 
und Deckel, 2. Viertol des 13. Jahrhunderts) — eines der beiden reich 

8 Ha 1 m-B e r 1 i ne r: a. a., s. 14, not 4. 
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geschmiickten »capita» fur Reliquien des hl. Nicolaus bzw. des hl. Servatius 
gebildet zu haben scheint, die dem genannten Dom von Kaiser Heinrich 
III. (1017—1056) geschenkt wurden, und die sich in dem Roliquienver-
zeichnis desselben von 1298 beschrieben finden. Das Stockholmer Reliquiar 
scheint von den Schweden in Goslar 1632 geraubt worden zu sein. Das 
Schicksal des Pendants zu diesem Reliquiar ist nicht bekannt gewesen; 
es fehlt in den Bestandsverzeichnissen des Doms aus neuerer Zeit. 

Allem nach zu urteilen, ist indessen schon etwa 100 Jahre vor dom 
genannten Datum das letzterwähnte Reliquiar von Goslar weggebracht und 
mit dem grossen Reliquienschatz Kardinal Albrechts von Brandenburg (1511 
—1545) in Halle vereinigt worden. In dem umfangreichen illustrierten Kata
log, den der Kardinal Ende der 1520-er Jahre iiber diese enorme Sammlung 
Eoliquien in ihren mit vcrschwenderischem Luxus ausgestatteten Be-
hältern ausarbeiten liess, und der in einem Codex in der Aschaffenburger 
Schlossbibliothek (Das Hallesche Heiltum, Mom. Aschaffenb. 14, hrsg. von 
Halm und Berliner, Berlin 1931) vorliegt, trifft man (Taf. 140 der ebener-
wähnten Ausgabc) die Abbildung eines Prunkgefässes (Abb. 2) an, das 
so stark an das Reliquiar in Stockholm erinnert, dass es berechtigt er-
scheinen muss, die beiden als zusammengehörig und das in Kardinal 
Albrechts Besitz befindlich gewesene Gefäss als das zweite der beiden in 
Goslar zu betrachten. Der Kardinal hat zwar däran bedeutende Abände-
rungen im Stil der Epoche vornehmen lassen — der ganze Fuss, Partien des 
Behälters u. a. m. zeigen deutliches Renaissancegepräge — aber in anderen 
Teilen tritt dafur der mittelalterliche Stil, wie er durch das erhaltene Re
liquiar in Stockholm exemplifiziert w-ird, so deutlich zutage, dass Irrtiimer 
ausgeschlossen sind. Es handelt sich teils um den Nodus (11. Jahrh.), teils 
um den kronenlörmigen Besatz des Deckels (13. Jahrh.); man erkennt in der 
Zeichnung besonders deutlich das erlesen schöne Filigran des Stockholmer 
Roliquiars sowie auch dessen charaktcristisch konturiorte Kreuze und 
Lilien (Abb. 3). Zu boaohten ist, dass der Schatz des Kardinals, dessen 
Ausschmiickung im grossen ganzen durchweg zeitgonössischen Kiinstlorn 
anvertraut war, auch einzelne Stiicke mittelalterlichen Ursprungs enthielt. 
Das Kopfreliquiar findet sich nicht in dem »Heiligthumsbuch von 1520» auf
gefUhrt, das der Kardinal im genannten Jahre iiber seine damals erst in der 
Entstehung begriffene Sammlung zusammenstellen liess. Die Uberfiihrung 
desselben von Goslar nach Halle muss also etwa 1520—1526 stattgefunden 
haben. Kardinal Albrecht scheint der originellen Form des Kopfreliquiars 
ein so grosses Interesse entgegengebracht zu haben, dass er sie in einigen 
kleineren Reliquiarien frei kopieren liess (Abb. 4). 

Offenbar wurde das Gefäss, nach der Auflösung der Stiftsbildung des 
bankorotten Kardinals in Halle 1540, nach Mainz (1545) gebracht, in dessen 
Domschatz mehrere Reste des »Halleschen Heiltums» gerettet wurden. 
Möglicherweise hat os dort im Zusammenhang mit dor französischen In
vasion 1792 seinen Untergang gefunden. Der Domschatz in Mainz wurde 
olf Jahre danach endgiiltig aufgelöst. 


