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Tre Kronor som Europeisk Symbol 

och Svenskt Riksvapen 

Av Heriberl Seilz 

NAR DET galler den aldre heral
diska perioden, 1100-talets senare 

halft och 1200-talet, kan det heraldiska 
forskningsomradet i vissa fall oppHa 
perspektiv, som spelar over ett brett 
och djupt on'lrMe av politisk historia, 
kyrkohistoria, hagiografi och etnologi, 
men ocksa konst- och litteraturhisto
ria. Tagna var fOr sig saga observatio
ner, som gjorts inom sa disparata om
d'tden, ingenting, men sammanstallda 
kunna de understundom bilda ett 
fOljdenligt monster. Det ar ett sadant 
tema, som nu skall beroras. Dess stora 
omfattning gor att det i detta samman
hang endast kan ske i form av en yt
terst ofullstandig och rapsodisk skiss. 

Yid ett hastigt betraktande av mo
tivet Ire kronar frestas man kanske att 
avfarda det som en tillfallig kompo
sition. Man kan havda, att det ej spe
lar nagon roll om motivet bestar av 
en eller flera kronor. En krona ar ett 
konventionelIt, varldsligt rangtecken. 
Tre kronor kunna alltsa beteckna t. 
ex. ett fOrstarkt vardighetstecken fOr 
en suveran, men ocksa ett rangtecken 
fOr tre alIierade suveraner ell er tre 
fOrenade lander. Trekronorssymbolen 

Arliklen er den svenske version af et 
foredrag p<1 Den Femte [ntemationale 
Kongres for Genealogi og Heraldik i Stock
holm august 1960, som trykkes her med 
speciel tilladelse. Billedmaterialet er be
gr<enset til 14 illustrationer. Artiklen be
s.tar af mindre afsnit fra et senere udkom· 
mende arbejde. 
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kan sjalvfallet ocksa beteckna t. ex . tre 
egenskaper. Sa har aven varit fallet -
de namnda, skiftande betydelserna ha 
ofta inlagts yid symbolens tolkning. 
Man kan vidare dra para lIe lIen med 
den franska liljan under l'ancien re
gime. Den kan vara i tretal elIer, 
mangfaldigad, tacka ett helt faIt. 
Kompositionen syftar anda pa det 
franska konungadomet. Sa skulle allt
sa pa ett motsvarande satt kunna vara 
falIet aven med en elIer tre kionor. 

Slutligen skulle dessa - kan man 
kanske an se - kunna ha ett samband 
med de tre kronorna pa den pavliga 
tiaran. Betraffande det sistnamnda ma 
genast anforas, att dessa ej ha kunnat 
inverka pa den heraldiska trekronors· 
figurens uppkomst. Pavens tre kronor 
ha namligen tillkommit en efter en 
under en lang tidsperiod. Forst under 
1300-talets borjan tillfOrdes den tred je 
kronan, varvid kompositionen fick sin 
nuvarande form. Da hade den heral
diska trekronorsbilden sedan lange va
rit i bruk. 

Studerar man det fixerade motivet 
Ire kronar mera ingaende, finner 'man, 
att detta yid sitt fOrsta framtradande 
lillkommit som en speciell komposi
tion, av en bestamd orsak och fOr ett 
exakt andamal. Vidare kan man kon
statera, att detta motivets ursprungliga 
innebord levat kvar i arhundraden, 
samtidigt som den primiira inneborden 
med tiden fatt siilIskap med nya bety
delser. Innan jag nagot niirmare an-
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kan sjalvfallet också beteckna t. ex . tre 
egenskaper. Så har ave n varit fallet -
de namnda, skiftande betydelserna ha 
ofta inlagts vid symbolens tolkning. 
Man kan vidare dra parallellen med 
den franska liljan under l'ancien re
gime. Den kan vara i tretal eller, 
mångfaldigad, tacka ett helt faIt. 
Kompositionen syftar andå på det 
franska konungadomet. Så skulle allt
så på ett motsvarande satt kunna vara 
fallet aven med en eller tre kronor. 

Slutligen skulle dessa - kan man 
kanske anse - kunna ha ett samband 
med de tre kronorna på den påvliga 
tiaran. Betraffande det sistnamnda må 
genast an foras, att dessa ej ha kun nat 
inverka rå den heraldiska tre kro nors· 
figurens uppkomst. Påvens tre kronor 
ha namligen tillkommit en efter en 
under en lång tidsperiod. Forst under 
1300-talets borjan tillfOrdes den tredje 
kronan, varvid kompositionen fick sin 
nuvarande form. Då hade den heral
diska trekronorsbilden sedan lange va
rit i bruk. 

Studerar man det fixerade motivet 
tre kronor mera ingående, finner 'man, 
att detta vid sitt fOrsta framtradande 
tillkommit som en speciell komposi
tion, av en bestamd orsak och fOr ett 
exakt andamål. Vidare kan man kon
statera, att detta motivets ursprungliga 
innebord levat kv ar i århundraden, 
samtidigt som den primara inneborden 
med tiden fått sallskap med nya bet y
delser. Innan jag något narmare an-



tyder denna utveekling, skall jag gc 
nagra exempel pa motivets medeltida 
geografiska utbredning, forst i dess 
cgcnskap av offici ell heraldisk symbol. 

Det aldsta, hittills kanda belagget 
fiir trekronorssymbolens heraldiska fii
rckomst ar av dokumentar art oeh 
omtalar, att de frihetstravande bor
garna i staden Kiiln efter att ha till
fftngatagit den impopulare oeh mak
tigc arkebiskopen Engelbert II upp
satte sin stads vapenskold med tre 
kronor pa Bayellturm den 28 novcm
her 1263. Kiilns aldsta trckronorsva
pen ha emellertid gatt £Orlorade. Dc 
nu bevaradc aro fran omkr. 1320 (i 
K61ndomens fOnster), sedan Hil jer ett 
flertal fran 1350-talet pa radhusets 
fasad oeh pa Ulrepforte, figur I. 

Ar 1277 kan motivet pavisas i Sve
rige som ett tillagt emblem i konung 
Mag·nus Ladulas' sigill med Folkunga
attens vapen, figur 2. I Sverige ater
kom det i Uppsala domkapitels sigil 1 
fran ar 1310, figur 3, oeh som .svenskt 
riksvapen infOrdes det av Albrekt av 
Meeklenburg ar 1364, figur 4. Som sa
dant ager det annu bestand. 

I Danmark £Orekomma tre kronor i 
konung Erik Mcnveds sigill ar 1287, 
figur 5, oeh darefter i Valdemar Atter
dags . sigill som ett slags palindrom 
1367, figur 6. 

I England fOrekomma tre gyllenc 
kronor pa S:t Edmunds bla banerduk 
vid Edvards I:s erovrande av Caerlave
rock Castle ar 1300, ett faktuI11 som 
omtalas i en samtida kalla (texten utg. 
bl. a. av Th. Wright, London 1864). 
Den engelska forskaren Anthony R. 
Wagner framhaller att de tre kronor
na blivit S:t Edmunds vapenbild vie! 
nagon tidpunkt efter 1200-talets mitt. 
De tre kronorna f6rekomma vidare i 
England ar 1319 pa en sigillkapsel till
sammans med atten Plantagenets va
pen, figur 7. 

Tre Kronor 

1. Tre kronor otlmamnas forsla gangen 
som begrepp ar 1200 i samband med He
liga Tre Konungars grav i KiilllS domkyrkfl 
och som heraldisk vapenbild ar 1263. De 
aldre lrekronorsvapnen i Koln aro ej be
varade, del har avbildade ar frlm noo·/a
le Is milt - en av de Ire skoldarna vid Vlre
Pforle i Kolns gamla sladsmur. RheiTli-

sches Bildarchiv, Koln . 

Po/en bestod saval biskopsstiftet 
Krakows som biskopsstiftet Vilnas va
penbilcler av tre gyllenc kronor i blatt 
Uilt, Krakows ar fran 1·100-talet (aven 
den polska staden Pabjaniee £Or som 
yapen tre gyllene kronor i bHitt fait) . 

• 
Nu installer sig fragan, huruvida des
sa olika medeltida trekronorssymboler 
uppstatt var Hir sig oeh av skilda or
saker, dler om de kunn~ tankas ha ett 
idemassigt samma nhan g oeh kanske 
ett gemensamt ursprung. Det ar rim
ligt, att man vid en analys av denna 
fraga tar till utgangspunkt det bevis
ligen alclsta objektet, dvs. det trekro
norsvapen, som omnamnts i Koln ar 
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tyder denna utveckling, skall jag ge 
några exempel på motivets medeltida 
geografiska utbredning, forst i dess 
egenskap av officiell heraldisk symbol. 

Det aldsta, hittills kanda belagget 
fiir trekronorssymbolens heraldiska fii
rekomst ar av dokumentar art och 
omtalar, att de frihetstravande bor
garna i staden Kiiln efter att ha till
fångatagit den impopulare och mak
tige arkebiskopen Engelbert II upp
satte sin stads vapenskiild med tre 
kronor på Bayellturm den 28 novem
her 1263. Kiilns aldsta trekronorsva
pen ha emellertid gått fOrlorade. De 
nu bevarade aro från omkr. 1320 (i 
K61ndomens fOnster), sedan Hil jer ett 
flertal från 13S0-talet på rådhusets 
fasad och på Ulrepforte, figur l. 

År 1277 kan motivet påvisas i Sve
rige som ett tillagt emblem ikonung 
Mag·nus Ladulås' sigiII med Folkunga
attens vapen, figur 2. I Sverige åter
kom det i Uppsala domkapitels sigiII 
från år 1310, figur 3, och som .svenskt 
riksvapen infOrdes det av Albrekt av 
Mecklenburg år 1364, figur 4. Som så
dant ager det annu bestånd. 

I Danmark fOrekomma tre kronor i 
konung Erik Menveds sigiII år 1287, 
figur 5, och darefter i Valdemar Atter
dags . sigilI som ett slags palindrom 
1367, figur 6. 

I England fOrekomma tre gyllene 
kronor på S:t Edmunds blå banerduk 
vid Edvards I:s eriivrande av Caerlave
rock Castle år 1300, ett faktuI11 som 
om taias i en samtida kalla (texten utg. 
bl. a. av Th. Wright, London 1864). 
Den engelska forskaren Anthony R. 
Wagner framhåller att de tre kronor
na blivit S:t Edmunds vapenbild vid 
någon tidpunkt efter 1200-talets mitt. 
De tre kronorna f6rekomma vidare i 
England år 1319 på en sigillkapsel till
samrnans med atten Plantagenets va
pen, figur 7. 

Tre Kronor 

1. Tre kronor ot/mamnas forsIa gången 
som begrepp år 1200 i samband med He
liga Tre Konungars grav i Kiillls domkyrka 
och som heraldisk vapenbild år 1263. De 
aldre lrekronorsvapnen i Kain ara ej be
varade, del har avbildade ar från noo·ta
leIs milt - en av de lre skoldarna vid Vlre
Pforle i Kains gamla sladsmur. Rheini-

sches Bildarchiv, Kolli . 

Polen bestod såval biskopsstiftet 
Krakows som biskopsstiftet Vilnas va
penbilcler av tre gyllene kronor i blått 
[;ilt, Krakows ar från 1·100-talet (aven 
den polska staden Pabjanice fOr som 
yapen tre gyllene kronor i blått fait) . 

• 
Nu installer sig frågan, huruvida des
sa olika medeltida trekronorssymboler 
uppstått var Hir sig och av skiida or
saker, eIler om de kunn~ tankas ha ett 
idernassigt samrna nhan g och kanske 
ett gemensamt ursprung. Det ar rim
ligt, att man vid en analys av denna 
fråga tar till utgångspunkt det bevis
ligen alclsta objektet, dvs. det trekro
norsvapen, som omnamnts i Kiiln år 
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Beribert Seitz 

2. Magnus Ladulds' kontrasigill, i bruk 
1277·1278. Riksarkivet, Stockholm. 

1263, och som f. 0. torde ha varit 
bruk nagra artionden dessfOrinnan. 

Det to,rde vara allmant kant, att de 
tre kronorna i Kolns stadsvapen sym 
bolisera Heliga Tre Konungar, vilkas 
reliker over fOrts dit ar 1164 fran Mi
lano av Kolns arkebiskop Rcinald von 
Dassel, och att delta skett i samband 
med Fredrik Barbarossas falttag i 
Norditalien. Domen i Koln byggdes 
till helgonkonungarnas ara. For att 
fora framstallningen vidare och fOr att 
fa en inblick i bakgrunden till tre· 
kronorssymbolens utveckling maste vi 
tills v'idare lamna det heraldiska om
radet och overga till det kyrkliga och 
liven till den roll de tre magcrna frim 
Osterlandet spelat i den kristna var!
den. 

IVIatte,usevangeliet fOrkunnar hur de 
Vise Mannen - da okanda till har
komst, antal och namn - tillbado och 
overlamnade guld, rokelse och myrra . 
till det nyfOdda Jesusbarnet. Kand ar 
iiven den mycket rika legend flora, som 
Vasterlandet utvecklade ur denna ur
sprungliga berattelse: sagnerna om de 
tre maktiga konungarna Caspar, Mel
kior och Balthasar_ De Vise Mannens 
rituella kult vann i Vasterlandet okad 
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aktualitet framst genom Hildebert av 
Tour (1055-1134)_ Vidare ma Johan
nes av Hildesheim's arbete »De trium 
Regum Corporibus Coloniam trans
latis« fdin 1360-talet namnas. 

Aven bor den djupa vidskepelse och 
overtro starkt understrykas, som spred 
sig yid sidan om den kyrkliga ritualen 
och de litterara vittnesborden om He
liga Tre Konungar. Dessa ansagos 
redan under tidig medeltid som hjal
pare och skyddspatroner med ett myc
ket omfattande register. De voro t. ex. 
beskyddare' fOr resenarer och vardshus, 
de kunde fralsa fran sjukdom och 
ond, brad dod, de kunde skydda mot 
eldfara och daligt vader, de kunde 
ocksa beskydda vaxande groda och 
mycket annat. Det har ocksa omvitt
nats, att de dessutom sarskilt voro rid
darn as beskyddare. Denna overtro, som 
har endast kan antydas i fOrbigaende, 
var djup och hade en enorm betydelse 
fOr spridningen av de 'Fre Vise Man
nens popularitet inom Europ.:s alla 
lander och samhallsklasser. 

Nar Heliga Tre Konungars reliker 
kommit till KOln 1164, blev denna 
stad, som redan fOrut varit ett be-

3. Uj)psala domkapitels sekrel, i bruk frdn 
1310. Riksarkivet, Stockholm. 
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aktualitet framst genom Hildebert av 
Tour (1055-1134)_ Vidare må Johan
nes av Hildesheim's arbete »De trium 
Regum Corporibus Coloniam trans
latis« från 1360-talet namnas. 

Åven bor den djupa vidskepelse och 
overtro starkt understrykas, som spred 
sig vid sidan om den kyrkliga ritualen 
och de litterara vittnesborden om He
liga Tre Konungar. Dessa ansågos 
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tydelsefulIt handelscentrum, snabbt 
aven en beromd och starkt frekvente
rad pilgrimsort. Fromma furs tar fOre
gingo med gott exempel och efter
fOljdes av breda folkstrommar_ Be
kant ar t. ex_ Henriks av Lothringen 
och hans gemals stiftelse i KOln ar 
1221 till de tre helgonkonungarnas 
ara_ 

Av sarskild star betydelse fOr pil
grimstrafikens fortsatta utveckling var, 
att paven Innocentius den 27 mars 
1247 stadfiiste bestammelsen om avlat 
fOr alIa dem, som vallfardet till hel
gonkonungarnas gray. Av de kungliga 
pilgrimsfarderna till Koln ma har vi
dare endast erinras om, att Edward 
III av England vallfardade dit 1338 
och Valdemar Atterdag av Danmark 
1364. 

Den nu gjorda, mycket hastiga ut
blicken over den historiska utvecklin
gen kan jag kanske bast summera med 
ett citat ur den engelske forskaren 
Horstmann's arbete »The Three Kings 
of Cologne« (London 1886): »The 
subject of the 3 Kings was one of the 
favourite topics of the day; they were 

4. Albrekts av Mecklenburg sekret, i bruk 
tran 1364. De tre kronoma har tor torsta 
gdngen som svenskt riksvapen. Riksarkivet, 

Stockholm. 

Tre Kronor 

5. Erik Menveds sigill, i bruk 1287-1304. 
Etter Petersen-Thiset: Danske kongel. si

giller (1917). 

at that time the most popular saints 
of Christendom«. 

Att den rituelIa och profana dyrkan 
av de heliga tre och ej minst den po
pulara uppfattningen om dem som 
beskyddare skulIe avsatta spar aven i 
bildkonsten ar fOljdenligt. Jag fOrbi
gar har maleriets och skulpturens 5to
ra motiv, .Heliga Tre Konungars till
bedjan«, och gar direkt in pa vissa 
medeltida illuminationer, namligen 
de symboliska tecken, sorri aterfinnas 
i de bildkalendarier, calendaria per
petua, som Aterge den fasta delen av 
kyrkoaret. Det visar sig harvid, att 
yid sidan av de erkanda tecknen fOr 
de olika helgonen, t. ex. ett svard fOr 
Paulus den 25 januari, en nyckel fOr 
Petrus den 29 juni, ett h jul fOr Ka
tarina (av Alexandria) den 25, novem
ber, sa aterfinnas fOr den 6 januari, 
epifaniadagen (Heliga Tre Konungars 
dag), tre kronor elIer understundom 
bilder av helgonkonungarna sjalva. 

Nar denna sed infOrdes ar svart 
att avgora. Det hittills aldsta kanda 
exemplet aterfinnes i ett kalendarium 
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tydelsefullt handelscentrum, snabbt 
ave n en beromd och starkt frekvente
rad pilgrimsort. Fromma furstar fOre
gingo med gott exempel och ef ter
fOljdes av breda folkstrommar_ Be
kant ar t. ex_ Henriks av Lothringen 
och hans gemåls stiftelse i KOln år 
1221 till de tre helgonkonungarnas 
ara_ 

Av sarskild stor bet ydelse fOr pil
grimstrafikens fortsatta utveckling var, 
att påven Innocentius den 27 mars 
1247 stadfaste bestammelsen om avlat 
fOr aila dem, som vallfardet till hel
gonkonungarnas grav. Av de kungliga 
pilgrimsfarderna till Koln må har vi
dare endast erinras om, att Edward 
III av England vallfardade dit 1338 
och Valdemar Atterdag av Danmark 
1364. 

Den nu gjorda, mycket hastiga ut
blicken over den historiska utvecklin
gen kan jag kanske bast summera med 
ett citat ur den engelske forskaren 
Horstmann's arbete »The Three Kings 
of Cologne« (London 1886): »The 
subject of the 3 Kings was one of the 
favourite topies of the day; they were 

4. Albrekts av Mecklenburg sekret, i bruk 
från 1364. De tre kronoT11a har for forsta 
gi!ngen som svenskt riksvapen. Riksarkivet, 

Stockholm. 

Tre Kronor 

5. Erik Menveds sigill, i bruk 1287-1304. 
Efter Petersen-Thiset: Danske kongel. si

giller (1917). 

at that time the most popular saints 
of Christendom«. 

Att den rituella och profana dyrkan 
av de heliga tre och ej minst den po
pulara uppfattningen om dem som 
beskyddare skulle avsatta spår ave n i 
bildkonsten ar fOljdenligt. Jag fOrbi
går har måleriets och skulpturens sto
ra motiv, .Heliga Tre Konungars till
bedjan«, och går direkt in på vissa 
medeltida illuminationer, namligen 
de symboliska tecken, sorri återfinnas 
i de bildkalendarier, calendaria per
petua, som i't terge den fasta delen av 
kyrkoåret. Det visar sig harvid, att 
vid sidan av de erkanda tecknen fOr 
de olika helgonen, t. ex. ett svard fOr 
Paulus den 25 januari, en nyckel fOr 
Petrus den 29 juni, ett hjul fOr Ka
tarina (av Alexandria) den 25, novem
ber, så återfinnas fOr den 6 januari, 
epifaniadagen (Heliga Tre Konungars 
dag), tre kro nor eller understundom 
bilder av helgonkonungarna sjalva. 

Nar denna sed infOrdes ar svårt 
att avgora. Det hittills aldsta kanda 
exemplet återfinnes i ett kalendarium 
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Heribcrt Seitz 

6. Va/demar A tterdags sigill, i bruk 1367. 
Pd korsarmarna och i korsmitten ha nio 
kronor placerats sa, att en trekronorssym· 
bol kan utliisas som ett palindrom: upp
ifrdn, nedifran el/er Iran vardera sidan 
(kronan i mitten medriiknas varje gang). 
Elter Petersen- Thiset: Danske kongel. si· 

gil/er (1917). 

av engelskt ursprung fdln omkr. 1370 
i Bodleian Library, Oxford. Har ar 
den 6 januari betecknad med de tre 
kronta kungarna i helfigur. Fran vart
dera av aren 1396, 1397, 1398 och 1399 
finns ett kalendarium, men i dessa ar 
tecknet fOr epifaniadagen tre kronor, 
ordnade stolpvis. Ifragavarande doku
ment harstamma i namnd arstalsord
ning fdin England, Holland, Tysk
land och Sverige. 

Kronornas ordning (stolpvis) i de 
namnda exemplen ar kanske den van
ligaste och fOrekom ofta aven senare, 
figur 8. En ~ariation fOrekommer i ett 
svenskt kalendarium (fOr Strangnas 
stift) 1469. Har aro kronorna ordnade 
tva o"er en. En annan intressant va
riant fran Tyskland 1491 visar de tre 
konungarnas kronta huvuden. Det 
namnda visar, vilken internationell 
spJ'idning',~e tre kronol"na fingo ge
nom de fOr den profana allmanheten 
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avsedda och overallt vanliga medeltida 
kalendarierna. 

Men aven pa en annan vag sakte 
sig symbolen ut i vida kretsar, ehuru 
enligt vad hittills ar kant sannolikt i 
ett nagot senare tidsskede. Det gallcr 
den typ av Matteusiinglar, som bar 
tre kronor p a brostet. Motivet kan 
representeras. genom ett bayerskt ar
bete, »Ars memorandi notabilis per 
figuras evangelislarumc fran omkr. 
1470, som dock med sakerhet anses ha 
haft aldre farebilder. Angeln fram
stalles med sex olika attribut, vilka 
vart och ett syfta pa de sex fOrsta ka
pitlen i Matteusevangeliet. Andra ka
pitlet, ·vari bcrattelsen om de vise 
mannen aterfinnes, symboliseras med 
dessas tre kronor. 

Till denna grupp av symboler med 
de tre kronornas ursprungliga inne
bard klart uttalad, dvs. deras hansyft
ning till Heliga Tre Konungar, an
sluter sig aven en annan av mera 
emblematisk karaktar, som har ma re
presenteras av en vignett i en in
kunabel, tryckt i Strassburg 1483 un-

7. Broderad sigil/kapsel till Edvard lI:s av 
England .inspeximus chartere av den 8 
juni 1319. Corporation of London's Re-

cords Office, London . 

Heribcrt Seitz 

6. Valdemar Atterdags sigili, i bruk 1367. 
Pd korsarmarna och i korsmitten ha nia 
kronor placerats så, att en trekronorssym· 
bol kan utliisas som ett palindrom: upp
ifrdn, nedifrån eller från vardera sidan 
(kronan i mitten medriiknas varje gång). 
Efter Petersen- Thiset: Danske kongel. si· 

gi Iler (1917). 

av engelskt ursprung från omkr. 1370 
i Bodleian Library, Oxford. Har ar 
den 6 januari betecknad med de tre 
kronta kungarna i helfigur. Från vart
dera av åren 1396, 1397, 1398 och 1399 
finns ett kalendarium, men i dessa ar 
tecknet fOr epifaniadagen tre kronor, 
ordnade stolpvis. Ifrågavarande doku
ment harstamma i namnd årstalsord
ning från England, Holland, Tysk
land och Sverige. 

Kronornas ordning (stolpvis) i de 
namnda exemplen ar kanske den van
ligaste och fOrekom ofta aven senare, 
figur 8. En ~ariation fOrekommer i ett 
svenskt kalendarium (fOr Strangnas 
stift) 1469. Har aro kronorna ordnade 
två o"er en. En annan intressant va
riant från Tyskland 1491 visar de tre 
konungarnas kronta huvuden. Det 
namnda visar, vilken internationelI 
spJ'idning',~e tre kronol"na fingo ge
nom de fOr den profana allmanheten 

64 

avsedda och overall t vanliga medeltida 
kalendarierna. 

Men aven på en annan vag sokte 
sig symbolen ut i vida kretsar, ehuru 
enligt vad hittills ar kant sannolikt i 
ett något senare tidsskede. Det galler 
den typ av Matt eusiinglar, som bar 
tre kronor p å brostet. Motivet kan 
representeras. genom ett bayerskt ar
bete, »Ars memorandi notabilis per 
figuras evangelislarumc från omkr. 
1470, som dock med sakerhet anses ha 
haft aldre forebilder. Angeln fram
stalles med sex olika attribut, vi Ika 
vart och ett syfta på de sex fOrsta ka
pitlen i Matteusevangeliet. Andra ka
pitlet, ·vari berattelsen om de vise 
mannen återfinnes, symboliseras med 
dessas tre kronor. 

Till denna grupp av symboler med 
de tre kronornas ursprungliga inne
bord klart uttalad, dvs. deras hansyft
ning till Heliga Tre Konungar, an
sluter sig aven en annan av mera 
emblematisk karaktar, som har må re
presenteras av en vignett i en in
kunabel, tryckt i Strassburg 1483 un-

7. Broderad sigillkapsel till Edvard lI:s av 
England .inspeximus charter« av den 8 
juni 1319. Corporation of London's Re-

cords Office, London . 



Tre Kronor 

8. Tre kronor, symbol tor Heliga Tre Konungar vid trettondagen i medeltida bildkalen
darier. Till vanster 1398; i mitten odaterat; till hogcr helgonkonungarnas kronta hu

vu den, 1491. Etter Ptatt: Aus alten Kalendern (1947). 

der titeln .Das Buch von Montevilla«, 
figur 9. Vignetten omtalar i symbolens 
form, hur de Vise Mannen ledas av 
stjarnan over Bethlehem till det ny
fOdda .J esusbarnet. 

Av det anfOrda torde ha framgiltt, 
att de tre kronorna i deras egenskap 
av symboler fOr Heliga Tre Konungar 
varit i bruk i Koln bevisligen frim ar 
1263, uppenbarligen darstades aven 
nagot artionde tidigare, och att sam
ma symbol med samma innebord pa 
officiOsa, kyrkliga vagar spritts ut i 
Europa, ett skeende som kan fOljas 
fran omkring ar 1370 nagra sekler 
framat i tiden. Sjalva begreppet tre 
kronor ar (l;ltan heraldisk syftning) 
dokumentart pavisbart i samband med 
helgonkonungarnas gray i Koln ar 
1200. Detta ar historiska fakta, som 
aro mojliga att exakt fixera. 

Parallellt med det nu namnda. his to
riska skeendet finns emellertid en se
rie legender, som belysa hur medel
tiden ocksa vavde in trekronorssym
bolen i romantikens skimrande mons
ter. Vi maste da fOrst soka oss till 
England och borja med den legenda-

riska Helen of Colchester, en dam, 
som Geoffrey of Monmouth fOrt in i 
sin .Historia Regum Britanniae«, vil
ket arbete avslutades omkring ar 1I37. 

Monmouth, som del vis stoder sig pa 
iildre fOrfattare, Gildas och Nennius, 
fOrvandlade en ung flicka Helena, 
fodd omkring ar 247 i Bithynien (i 
Mindre Asien), fOrma Id med kejsar 
Constantius samt Konstantin den Sto
res moder, till en engelsk prinsessa, 
dotter till kung Coel Godebog of Col-

* 
9. Symbolisk tramstallning av stjarnan som 
leder de Tre Vise Mannen till Bethlehem. 
Tl'asnittsvignett i .Das Buch von Monte-

villa., Strassburg 1483. 
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Tre Kronor 

8. Tre kronor, symbol for Heliga Tre Konungar vid trettondagen i medeltida bildkalen
darier. Till viinster 1398; i mitten odaterat; till hager helgonkonungarnas kranta hu

vuden, 1491. Efter Pfat!: Aus alten Kalendern (1947). 

der titeln .Das Buch von Montevilla«, 
figur 9. Vignetten omtalar i symbolens 
form, hur de Vise Mannen ledas av 
stjarnan over Bethlehem till det ny
fOdda .Jesusbarnet. 

Av det anfOrda torde ha framgått, 
att de tre kronorna ideras egenskap 
av symboler fOr Heliga Tre Konungar 
varit i bruk i Koln bevisligen från år 
1263, uppenbarligen darstades aven 
något årtionde tidigare, och att sam
ma symbol med samma innebord på 
officiOsa, kyrkliga vagar spritts ut i 
Europa, ett skeende som kan fOIjas 
från omkring år 1370 några sekler 
framåt i tiden. Sj alva begreppet tre 
kronor ar (l;ltan heraldisk syftning) 
dokumentart påvisbart i samband med 
helgonkonungarnas grav i Koln år 
1200. Detta ar historiska fakta, som 
ara mojliga att exakt fixera. 

ParallelIt med det nu namnda. histo
riska skeendet finns emellertid en se
rie legender, som belysa hur medeI
tiden också vavde in trekronorssym
bolen i romantikens skimrande mons
ter. Vi måste då fOrs t soka oss till 
England och borja med den legenda-

riska Helen of Colchester, en dam, 
som Geoffrey of Monmouth fOrt in i 
sin .Historia Regum Britanniae«, vil
ket arbete avslutades omkring år 1137. 

Monmouth, som delvis stoder sig på 
aldre fOrfattare, Gildas och Nennius, 
fOrvandlade en ung nicka Helena, 
fodd omkring år 247 i Bithynien (i 
Mindre Asien), fOrmald med kejsar 
Constantius samt Konstantin den Sto
res moder, till en engelsk prinsessa, 
dotter til! kung Coel Godebog of Col-

* 
9. Symbolisk framstallning av stjarnan som 
leder de Tre Vise Mannen till Bethlehem. 
Tl'asnittsvignett i .Das Buch von Monte-

villa«, Strassburg 1483. 
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Heribcrt Seitz 

chester. Denna till England romantiskt 
overfOrda Helena sades ha gjort man· 
ga fromma garningar, hon skulle bl. a. 
ha fun nit Kristi sanna kors och de Tre 

10. KUllg A rtur so m ell av d e 1Iio hjiiltar
!la, lIulllld sa lldst ellsslwljJtllY, J350-tlllet. 
(; ), lIelle Ju-01lOr jilI bit! vajJ('lIk liidllad oeh 
skij ld . Hallsasalell, K(J/lIs nldhtls. Rh eini -

seh es Bildarehiv, K uill. 
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Vise Mannens reliker. Enligt en ita
liensk undersokning, .Le legende 
orientali sui Magi Evangelici., som 
utgavs av Monneret de Villard i ,.Studi 
e Testi. (Vatikanen 1952), skulle He
lens fynd av de Vi se Mannens jordis
ka kvarlevor i Konstantinopel - en 
handelse som ej omtalas av Geoffrey 
of Monmouth - ha tilldiktats redan 
under 1160-talet. 

Engelska fOrfattare sasom Gurney 
Benham i .Essex Review« 1914 och 
senare bl. a. Whitehead 1959 ha redo
gjort fOr den gamla traditionen, att 
den i England fOrekommande trekro
norssymbolen har sin rot i Helen of 
Colchester och hennes fynd av Heliga 
Tre Konungars reliker. Man har alltsa 
pa engelskt hall en nationell fOrkla
ring till symbolens innebord, som gar 
ut pa samma sak som saval den i 
KOln och i bildkalendarierna som pa 
annat satt dokumentart belagda, dvs. 
att de tre kronorna symbolisera Heliga 
Tre Konungar. 

Den namnda engelska traditionen 
utgor den legendariska bakgrunden 
till bl. a. staden Colchesters vapen, 
som i symbolisk form visar Helens tva 
beromda fynd, Kristi sanna kors och 
Heliga Tre Konungars reliker. Saval 
korset 'som de tre konungarnas kronor 
inga i vapnet. Som bekant inga sam
ma tre kronor i blatt fait aven i bst
angelns vapen. Detta ar orsaken till 
att detta vapen under heraldisk tid 
givits at S:t Edmund. 

Men tre kronor inga dessutom i mer 
an ett dussintal engelska stads- och 
liknande vapen, sa t. ex. betraffande 
Bury S:t Edmund, Nottingham (so m 
ar mycket likt Colchesters), Boston, 
Hull med flera . Flera av dessa vapen 
aro av sent datum, de bora dock anses 
s;'\som barare av en gammal tradition . 
Fr;'1Il 1400-talets borjan ar Oxfords 
U niversitets vapcn med sina tre gylle-
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chester. Denna til! England romantisk t 
overfOrda Helena sades ha gjort mån· 
ga fromma garningar, hon skulle bl. a. 
ha funnit Kristi sanna kors och de Tre 

10. KUllg A rtur so m ell av d e 1Iio hjiiltar
Ila, lIulllld sa ndstellsslw!jJtllr, 1350-tll!et. 
(; )' lIelle k rollor fJå blå vajJ(,lIk liidnad och 
skij ld . Hallsasalell, K(J/lIs I'(ldhus. Rh eilli -
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Vise Mannens reliker. Enligt en ita
liensk undersokning, .Le legende 
orientali sui Magi Evangelici., som 
utgavs av Monneret de Vil!ard i -.Studi 
e Testi. (Vatikanen 1952), skulle He
lens fynd av de Vise Mannens jordis
ka kvarlevor i Konstantinopel - en 
handelse som ej om taias av Geoffrey 
of Monmouth - ha tilldiktats redan 
under 1160-talet. 

Engelska fOrfattare såsom Gurney 
Benham i .Essex Review« 1914 och 
senare bl. a. Whitehead 1959 ha redo
gjort fOr den gamla traditionen, att 
den i England fOrekom mande trekro
norssymbolen har sin rot i Helen of 
Colchester och hennes fynd av Heliga 
Tre Konungars reliker. Man har alltså 
på engelskt håll en nationel! fOrkla
ring til! symbolens innebord, som går 
ut på samma sak som såval den i 
KOln och i bildkalendarierna som på 
annat satt dokumentart belagda, dvs. 
att de tre kronorna symbolisera Heliga 
Tre Konungar. 

Den namnda engelska traditionen 
utgor den legendariska bakgrunden 
till bl. a. staden Colchesters vapen, 
som i symbolisk form visar Helens två 
beromda fynd, Kristi sanna kors och 
Heliga Tre Konungars reliker. Såval 
korset 'som de tre konungarnas kronor 
ingå i vapnet. Som bekant ingå sam
ma tre kronor i blått fait aven i Ost
angel ns vapen. Detta ar orsaken till 
att detta vapen under heraldisk tid 
givits åt S:t Edmund. 

Men tre kronor ingå dessutom i mer 
an ett dussintal engelska stads- och 
liknande vapen, så t. ex. betraffande 
Bury S:t Edmund, Nottingham (som 
ar mycket likt Colchesters), Boston, 
Hul! med nera. Flera av dessa vapen 
aro av sent datum, de bora dock anses 
s;'\som barare av en gammal tradition . 
Från 1400-talets borjan ar Oxfords 
Un iversitets vapen med sina tre gyl!e-



11. Kung Artur, utsnitt av viivd tapet frail 
J300·talets sista fjiirdedel, sannolikt av Pa· 
Tismiistaren Nicolas Bataille. Gyliene kro· 
110r po. blo. vapenkliidllad oeil blo.tt bant!l·. 
Metropolitan Museum of Art, New York. 

ne kronor kring en bok i en bla 
sk(>ld. Aven detta vapens kronor kun
na hanfOras till Heliga Tre Konung
ar. Vi dare ma namnas trekronorsvap
nets iHdriga fOrekomst pa Irland, na
got som alltjamt kan pflvisas i pro
vinsen Munsters vapen. 

Nu ligger det emellertid till sa, att 
den engelska sagnen om de tre kro
nornas hlinsyftning till Heliga Tre 
Konungar kan stud jas med historiska 
fakta. Dessa aro visserligen av helt an
nan art an de, som spunnits kring He
len av Colchester, men de aro ocksa 
mera gripbara. 

KOlns handelsWrbindelser med Eng. 

Tre Kronor 

land aro kanda sedan antiken, men 
under medeltiden fingo dessa starkt 
i>kad omfattning. KOln som handels
partner omhuldades ocksa varmt pa 
engelskt hall. Sa tog kung Henry II 
under 1100-talets mitt oeh artiondena 
darefter kolonien av KOlnkijpman och 
deras »Gildehalle« i London under 
sitt sarskilda beskydd. Samtidigt till
fihsakrades dessa fri handel i hela 
England. An langre giek Henry II:s 
son Rikard Lejonhjart<p, vilken som 
bekant hade personliga skal hartill. 
Denne gay kopmannen fran Koln ar 
1194 fullstandig frihet fran tull och 
andra infOrselavgifter i fraga om de· 
ras handel med England. 

Denna livliga trafik mellan KOln 
oeh England hinner jag tyvarr ej nu 
narmare utveekla, men 'den ar en fak
tor av stc>rsta betydelse oeh den kan 
ej fOrbigas, nar man konstaterar tre
kronorssymbolens fOrekomst pa en
gelskt omrade. Hartill kommer de 
mera officiosa vagar, som tidigare 
namnts: symbolen i bildkalendarierna 
fOr den 6 januari och t. ex. Edward 
IIb pilgrimsfard till KOln 1338. 

Under 1300-talets senare ha 1ft finns 
slutligen ett klart beHigg pa de engels· 
ka tre kronorna sasom Heliga Tre 
Konungars symbol. I en artikel i 
.Oxoniensia« 1958 (Oxford 1959) har 
namligen W. O . Hassall fOrklarat var
fOr Rikard 11 brukat symbolen tre 
kronor. Ur denna ma eiteras: »In 
fact Three Crowns had a very close 
personal a<;sociation indeed for Rich
ard 11, for the Three Kings who 
brought royal gifts at Christ's nativity 
were his patrons« . Legend oeh histo· 
ria synas syfta pi! en oeh samma sak. 

Mot denna bakgrund tecknar sig 
bilden av ett intressant heralcIiskt fall, 
hung ArtuT. Det iir dennes roll i le· 
genderna om de Nio Goda Hjaltarna 
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1/. Kung Artur, utsnit! av viivd tapet fråll 
J300·talets sista fjiirdedel, sannolikt av Pa· 
Tismiistaren Nicolas Bataille. Gyllene kro· 
110r på blå vapenkliidllad och blåt! baner. 
Metropolitan Musewll of Art, New York. 

ne kronor kring en bok i en blå 
sk(jld. Aven detta vapens kronor kun
na hanfOras till Heliga Tre Konung
ar. Vidare må namnas trekronorsvap
nets åldriga fOrekomst på Irland, nå
got som alltjamt kan påvisas i pro
vinsen Munsters vapen. 

Nu ligger det emellertid till så, att 
den engelska siignen om de tre kro
nornas hlinsyftning till Heliga Tre 
Konungar kan stodjas med historiska 
fakta. Dessa aro visserIigen av helt an
nan art an de, som spunnits kring He
len av Co1chester, men de aro oekså 
mera gripbara. 

KOlns handelsWrbindelser med Eng. 

Tre Kronor 

land aro kanda sedan antiken, men 
under medeltiden fingo dessa starkt 
ijkad omfattning. KOln som handels
partner omhuidades oekså varmt på 
engelskt håll. Så tog kung Henry II 
under 1100-talets mitt oeh årtiondena 
darefter kolonien av KOlnkijpman oeh 
deras »Gildehalle« i London under 
sitt sarskilda beskydd. Samtidigt till
fihsakrades dessa fri handel i hela 
England. An langre giek Henry II:s 
son Rikard Lejonhjart<p, vilken som 
bekant hade personliga skal hartill. 
Denne gav kapmannen från Kain år 
1194 fullstandig frihet från tull oeh 
andra infOrselavgifter i fråga om de· 
ras handel med England. 

Denna livliga trafik mellan KOln 
oeh England hinner jag tyvarr ej nu 
narmare utveekla, men 'den ar en fak
tor av stcjrsta bet ydelse oeh den kan 
ej fOrbigås, nar man konstaterar tre
kronorssymbolens fOrekomst på en
gelskt område. Hiirtill kommer de 
mera offieiasa vagar, som tidigare 
namnts: symbolen i bildkalendarierna 
fOr den 6 januari oeh t. ex. Edward 
III :s pilgrimsfard till KOln 1338. 

Under 1300-talets senare ha 1ft finns 
slutligen ett klart beHigg på de engels· 
ka tre kronorna såsom Heliga Tre 
Konungars symbol. I en artikel i 
.Oxoniensia« 1958 (Oxford 1959) har 
namligen W. O . Hassall fOrkiarat var
fOr Rikard II brukat symbolen tre 
kronor. Ur denna må eiteras: »In 
faet Three Crowns had a very dose 
personal a<;soeiation indecd for Ricll
ard II, for the Three Kings who 
brought royal gifts at Christ's nativity 
were his patrons« . Legend oeh histo· 
ria synas syfta på en oeh samma sak. 

Mot denna bakgrund teeknar sig 
hilden av ett intrcssant hcralcIiskt fall, 
kung ArluT. Det ar dennes roll i Ic· 
genderna om de Nio Goda Hjaltarna 
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Reribert Seitz 

det galler. Ursprunget hartill ar att 
finna i Nordfrankrike, dar Jaeques de 
Longuyon omkr. 1310 utgav sin dikt 
.Les voeux du Paon« , vari en serie av 
viiridens nio da adlaste oeh mest 
ryktbara riddare- oeh krigargestaiter 
(»Les neuf preux«, .The Nine Wor
thies«) indf<irdes i litteraturen. Som 
bckant bestodo dessa av tre klassiskt
hedniska, tre gammaitestamentliga oeh 
tre kristna hjiiitar. De tre senare voro 
kung Artur, Karl den Store oeh Gott
frid av Bouillon. 

I omkring tre lirhundraden spreds 
lcgenden om de N io H jaltarna runt 
Europas Under. Naturligtvis blevo de 
nio ocba popuUira motiv i bildkons· 
ten. For att deras karaktar av furstar 
oeh riddare skulle framhavas, fOrsag 

12. Kung Artur (lIlellan Judas Maekabeus 
oelL Kart den store), utsnitt av illuminatioll 
i .Cheva lier Errant. fran omkr. 1390. P(i 
den bltl bmu!rduken t re gyllelle kronor. 
Efter Loomis·Loomis: Arthurian Legends. 
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man dem med skoldemarken. Denna 
»heraldisering« agde rum under 1300· 
talets fOrra halft nagon gang efter ar 
1310. 

Intressant ar att konstatera, att man 
harvid redan fran borjan gay kung 
Artur en heraldisk beteekning med tre 
gyllene kronor i bllitt fait. Den hit
tills aldsta kanda bilden av Artur med 
detta vapen ar den malade sands tens
skulpturen fr;'\n omkr. 1350 i Hansa
saIen, Kijlns r ildhus, figur 10. P li sin 
bl1la mantel har Artur har tre gyllene 
kronor silval pa briistet som pli bilda 
overarmarna. Hans skold ar likaledes 
blli med tre gyllene kronor, ordnade 
tva over en. 

.Legenden om de Nio Hjaltarna oeh 
de diirav foranleclda konstverken ha 
sitt ur~prung pa nordvastra delen av 
den europeiska kontinenten. Nar man 
skulle kunstruera kung Arturs vapen, 
har man cHir tyclligen valt nagot, som 
man ansag vara karakteristiskt mr 
England oeh har da stannat fiir S:t 
Edmunds eller, om man sa viII , bst
angelns vapen, sum tydligen var viii 
kant. Arturs skOlclemarke ar i varje 
fall exakt detsamma som S:t Ed
munds. Man biir pa grunc\ hara\· ej 
anse Arturs yapen sasom ett direkt H'l.I1 
av Heliga Tre Konungars symbol. En 
an nan sak iir, att man pa inclirekt vag 
skulle kunn a tiin ka sig ett heraldiskt 
sambancl mellan hinkarna i den pre
sumtiva kedjan Artur - S:t Edmund 
- bstangeln - Helen av Colchester 
- Heliga Tre Konungar . 

Ett lika statligt Arturportiiitt som 
det i Koln aterfinnes pa en vavd tapet 
i Metropolitan Museum of Art, New 
York, figur 11. Detta verk ar franskt 
fran 1300-talets sista fjiirdeclel. Liksom 
betraffancle Kolnskulpturen bar Artur 
har en bla mantel med tre gyllene 
kronor pa brostet oeh samma symbol 
aterfinnes pa hans baner. 
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det galler. Ursprunget hartill ar att 
finna i Nordfrankrike, dar Jacques de 
Longuyon omkr. 1310 utgav sin dik t 
.Les voeux du Paon« , vari en serie av 
viiridens nio då adlaste oeh mest 
ryktbara riddare- oeh krigargestaiter 
(»Les neuf preux«, .The Nine Wor
thies«) indWrdes i litteraturen. Som 
bckant bestodo dessa av tre klassiskt
hedniska, tre gammaitestamentliga oeh 
tre kristna hjiiitar. De tre senare voro 
kung Artur, Karl den Store oeh Gott
fri d av Bouillon. 

I omkring tre århundraden spreds 
legenden om de N io H jaltarna runt 
Europas lander. Naturligtvis blevo de 
nia ocbå popuUira motiv i bildkons· 
ten. For att deras kantktar av furstar 
oeh riddare skulle framhavas, fOrsåg 

12. Kung Artur (II/elian Judas Mackabeus 
ocl! Karl den store), utsnilt av illuminatioll 
i .Cheva lier Errant. från omkr. 1390. Pli 
den blå bmu!rduken t re gylle11e kronor. 
Efter Loomis·Loolllis: Arthurian Legends. 
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man dem med skoldemarken. Denna 
»heraldisering« agde rum under 1300· 
talets fOrra halft någon gång efter år 
1310. 

Intressant ar att konstatera, att man 
harvid redan från borjan gav kung 
Artur en heraldisk beteekning med tre 
gyllene kronor i blått fait. Den hit
tills aldsta kanda bilden av Artur med 
detta vapen ar den målade sandstens
skulpturen från om kr. 1350 i Hansa
saren, Kijlns r ådhus, figur IO. På sin 
blåa mantel har Artur har tre gyllene 
kronor såval på briistet som på båda 
overarmarna. Hans skold ar likaledes 
blå med tre gyllene kronor, ordnade 
två over en. 

.Legenden om de Nio Hjaltarna oeh 
de diirav foraniecIda konstverken ha 
sitt ur~prung på nordvastra delen av 
den europeiska kontinenten. Nar man 
skulle konstruera kung Arturs vapen, 
har man (Hir tyclligen valt något, som 
man ansåg vara karakteristiskt fiir 
England oeh har då stan nat fiir S:t 
Edmunds eller, om man så viII , bst
angelns vapen, som tydligen var viii 
kant. Arturs skOlclemarke ar i varje 
fall exakt detsamma som S:t Ed
munds. Man biir på grund hara\· ej 
anse Arturs yapen såsom ett direkt lån 
av Heliga Tre Konungars symbol. En 
an nan sak iir, alt man på inclirckt vag 
skulle kunn a tiin ka sig ett heraldiskt 
sambancl mellan hinkarna i den pre
sumtiva ked jan Artur - S:t Edmund 
- bstangeln - Helen av Colchester 
- Heliga Tre Konungar . 

Ett lika ståtligt Arturportiiitt som 
det i Koln återfinnes på en vavd tapet 
i Mctropolitan Museum of Art, New 
York, figur Il. Detta verk ar franskt 
från 1300-talets sista fjiirdeclel. Liksom 
betraffancle Kolnskulpturen bar Artur 
har en blå mantel med tre gyllene 
kronor på brostet oeh samma symbol 
återfinnes på hans baner. 



N agra yngre varianter till dessa 
bada konstverk ma aven namnas, sa 
en illumination i dikten .Chevalier 
Errant« fran omkring 1390, figur 12. 
Fran omkr. 1430 ar en praktfull vagg
malning i slottet La Manta i Pie
monte, figur 13, vidare bl. a. en illu
mination ur .Croniques de Hainau« 
fran ar 1462 (i Bibl. Royale, Bryssel). 
Arturs vapen visar anda fram till den 
heraldiska degenerationen under me
deltidens slut oeh nyare tidens borjan 
tre gyllene kronor i blatt faIt. Under 
denna period kunde ibland blatt vara 
utbytt mot rott, sa t. ex. pa Arturs 
baner, avbildat pa en vavd tapet fran 
omkr. 1490 i Historisehes Museum i 
Base!. 

Efter denna hastiga utbliek over 
trekronorssymbolens primara innebord 
oeh fOrekomst runt om i Europa, ma 
betonas, att det sjiilvfallet oeksa fOre
kommer tre kronor, som givits en an
nan innebord an den, som harstam
mar fran Heliga Tre Konungar. I 
kronologiskt hanseende ha emellertid 
alia dessa tillkommit senare an den 
period, dii trekronorssymbolen upp
stod i Koln, dvs. 1200-talets fOrra 
halft, oeh maste alltsa sasom komposi
tion betraktas siisom sekundara i fOr
hallande till denna. 

Jag viI erinra om Sankta Elisabets 
av Thiiringen trekronorsattribut fran 
1400-talet, som syftade pa hennes heli
ga stand som jungfru, maka oeh anka. 
Vidare Tynemouth (County Borough 
Council), som har tre kronor, som 
visserligen syfta pa tre kristna 
konungar, men ej de tre heliga utan 
Edwin, Oswald oeh Oswin. 

Ett annat exempel ar myeket sent. 
Det avser Mariazell (Steiermark, bster
rike) som 1954 blev benediktinpriorat 
• sui juris« oeh da fiek vapen med tre 
kronor. Men dessa betyda .Magna 
Mater Austriae«, .Magna Hungaro-

'rre KrOllor 

rum Domina« oeh .Mater Gentium 
Slavorum« - de utgora alltsa en sym
bol fOr den gamla unionen mellan 
6sterrike, Ungern oeh BOQmen. De 
namnda exemplen , utgor endast ett 
urval. Det finns mfmga andra, 

I s jalva verket ligger det till sa, att 
nar trekronorssymbolen en gang ska
pats under 1200-talets fOrra halft oeh 
sueeesivt blev kand runt om i Europa, 
sa togs den - yid sidan om sin ur
sprungliga betydelse - pa sina hall 
aven i bruk som symbol fOr .nagot«, 
som kunde hanfOra sig till tre. Sjalva 
kompositionen inbjOd ju hartill oeh 
detta .nagot« kunde variera hogst 
betydligt. Denna sakernas utveekling 

13. KUllg Artur, utsllitt av muralmillning 
friln omkr. 1430 i La Manta, Piemonte . 
Gyllene krollor pil blil vapenkliidnad oel! 
skold. Efter Loomis-Loomis: Arthurian 

Legends. 
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N ågra yngre varianter till dessa 
båda konstverk må ave n namnas, så 
en illumination i dikten .Chevalier 
Errant« från omkring 1390, figur 12. 
Från omkr. 1430 ar en praktfull vagg
målning i slottet La Manta i Pie
monte, figur 13, vidare bl. a. en illu
mination ur .Croniques de Hainau« 
från år 1462 (i BibI. Royale, Bryssel). 
Arturs vapen visar anda fram till den 
heraldiska degenerationen under me
deltidens slut oeh nyare tidens borjan 
tre gyllene kronor i blått faIt. Under 
denna period kunde ibland blått vara 
utbytt mot rott, så t. ex. på Arturs 
baner, avbildat på en vavd tapet från 
omkr. 1490 i Historisehes Museum i 
Basel. 

Efter denna hastiga utbliek over 
trekronorssymbolens primara innebord 
oeh fOrekomst runt om i Europa, må 
betonas, att det sjiilvfallet också fOre
kommer tre kronor, som givits en an
nan innebord an den, som harstam
rnar från Heliga Tre Konungar. I 
kronologiskt hanseende ha emellertid 
alia dessa tillkommit senare an den 
period, då trekronorssymbolen upp
stod i Koln, dvs. 1200-talets fOrra 
halft, och måste alltså såsom komposi
tion betraktas såsom sekundara i fOr
hållande till denna. 

Jag vil erinra om Sankta Elisabets 
av Thiiringen trekronorsattribut från 
1400-talet, som syftade på hennes heli
ga stånd som jungfru, maka oeh anka. 
Vidare Tynemouth (County Borough 
Couneil), som har tre kronor, som 
visserligen syfta på tre kristna 
konungar, men ej de tre heliga utan 
Edwin, Oswald oell Oswin. 

Ett annat exempel ar myeket sent. 
Det avser Mariazell (Steiermark, bster
rike) som 1954 blev benediktinpriorat 
• sui juris« oeh då fiek vapen med tre 
kro nor. Men dessa bet yda .Magna 
Mater Austriae«, .Magna Hungaro-

Tre Kronor 

rum Domina« oeh .Mater Gentium 
Slavorum« - de utgora alltsa en sym
bol fOr den gamla unionen mellan 
Osterrike, Ungern oeh Bohmen. De 
namnda exemplen , utgor endast ett 
urval. Det finns många andra, 

I s jalva verket ligger det till så, att 
nar trekronorssymbolen en gång ska
pats under 1200-talets fOrra halft oeh 
sueeesivt blev kand runt om i Europa, 
så togs den - vid sidan om sin ur
sprungliga bet ydelse - på sina håll 
ave n i bruk som symbol fOr .något«, 
som kunde han fOra sig till tre. Sjalva 
kompositionen inbjOd ju hartill oeh 
detta .något« kunde variera hogst 
betydligt. Denna sakernas utveekling 

13. Kung Artur, utsnitt av muralmålning 
från omkr. 1430 i La Manta, Piemonte . 
Gyllene krollor på blå vapenkliidnad oel! 
skold. Efter Loomis-Loomis: Arthurian 

Legends. 
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H eribert Seitz 

14. Kung Albrekt vid sidan av sin fader, 
hertig Albrekt II av Meeklenburg. Kung 
A Ibrekt i bid kliidnad oeh med tre gyllene 
kronor i den bid banerduken. Miniatyr i 
Ernst von Kirehbergs rimkronika, pdbor-

jad 1378. Landeshauptarehiv, Sehwerin. 

iir endast naturlig och fOrekommer pa 
manga liknande omraden. 

Avsikten med denna sammanfatt
ning har endast varit att fOrsOka klar
Higga tidpunkten for trekronorssymbo
lens tidigaste fmmtriidande, och hur 
denna symbol saval med bibehallen 
ursprunglig som med tillagd betydelse 
vunnit spridning ut i Europa. I detta 
summariska sammanhang har jag mast 
stanna yid det nu framforda. 

Sa till sist den svenska symbolen. 
Inledningsvis har jag berort de tre 

kronorna i Magnus LaduIas' sigill 
1277. figur 2, vilka fOlja samma prin
cip, en over tva, som i Edvard II:s 
sigillkapsel fran 1319, figur 7; vidare 
Uppsala domkapitels sigill 1310, figur 
3, dar kronorna inkomponerats pa 
samma satt som i den danske kungen 
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Erik Menveds 23 ar aId re sigill, figur 
5; och sa Albrekts av Mecklenburg 
sigill fran 1364, dar de tre kronorna 
for fOrsta gangen i Sverige placerats 
i en ski:ild och samtidigt fOr fOrsta 
gangen anvandas som Sveriges riks
vapen, figur 4. 

Mot bakgrund av vad har tidigare 
an fOrts, anser jag det knappast vara 
troligt, att man i vart land - helt 
oberoende av inverkan fran utveck
lingen pa kontinenten, med vilken vi 
stod i nara forbindelse - spontant 
skulle ha skapat den serie trekronors
symboler, som artalen 1277, 13.10 och 
1364 utvisar. Det ar val snarare sa, att 
de tre kronotha fran Koln liksom 
.lago i luften« under perioden om
kring 1200-talets slut och 1300-talets 
borjan och nagon tid darefter. Lik
som denna symbol pa olika vagar kom 
till andra lander, kom den aven till 
Sverige. 

Betraffande forekomsten av de tva 
aldsta, de fran 1275 och 1310, torde 
val deras innebord snarast vara av 
religiost ursprung och syfta pa Heliga 
Tre Konungar. Magnus Ladulas var 
kand fOr sin religiosa installning. For 
Vppsala domkapitel kan sinnebilden 
ha en rimlig kyrklig forklaring. Be
traffande Erik Menveds tre kronor aro 
kronorna svartolkade, och jag vill ej 
yttra mig harom. 

Efter framtradandet av kung Arturs 
heraldik i samband med den ikonogra
fi, som legenden om de Nio Hjaltar
na skapade mot mitten av 1300-talet, 
kommer emellertid en ny faktor, den 
rent heraldiska, in i ekvationen: de 
gyllene kronornas ordning ,blevo tva 
over en i blatt faIt. Fote Kung AI
brekts tid vet man ingenting om tre
kronorssymbolens tinkturer i Sverige, 
eftersom denna d1l endast fOrekommit 
i sfragistiska sammanhang. Genom en 
illumination i Ernst von Kirchbergs 
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Heribert Seitz 

14. Kung Albrekt vid sidan av sin fader, 
hertig Albrekt II av Meeklenburg. Kung 
A lbrekt i blå kliidnad oeh med tre gy lien e 
kronor i den blå banerduken. Miniatyr i 
Ernst von Kirehbergs rimkronika, pdbor-

jad 1378. Landeshauptarehiv, Sehwerin. 

iir endast naturlig och fOrekommer på 
många liknande områden. 

Avsikten med denna sammanfatt
ning har endast varit au fOrsOka klar
Higga tidpunkten for trekronorssymbo
lens tidigaste fmmtriidande, och hur 
denna symbol såval med bibehållen 
ursprunglig som med tillagd bet ydelse 
vunnit spridning ut i Europa. I detta 
summariska samrnanhang har jag måst 
stanna vid det nu framforda. 

Så till sist den svenska symbolen. 
Inledningsvis har jag berort de tre 

kronorna i Magnus Ladulås' sigill 
1277. figur 2, vilka fOlja samma prin
cip, en over två, som i Edvard II:s 
sigillkapsel från 1319, figur 7; vidare 
Uppsala domkapitels sigill 1310, figur 
3, dar kronorna inkomponerats på 
samma satt som i den danske kungen 
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Erik Menveds 23 år aldre sigill, figur 
5; och så Albrekts av Mecklenburg 
sigill från 1364, dar de tre kronorna 
for fOrsta gången i Sverige placerats 
i en skOld och samtidigt fOr fOrsta 
gången anvandas som Sveriges riks
vapen, figur 4. 

Mot bakgrund av vad har tidigare 
an fOrts, anser jag det knappast vara 
troligt, att man i vårt land - helt 
oberoende av inverkan från utveck
lingen på kontinenten, med vilken vi 
stod i nara forbindelse - spontant 
skulle ha skapat den serie trekronors
symboler, som årtalen 1277, 13.10 och 
1364 utvisar. Det ar val snarare så, att 
de tre krono1'ha från Koln liksom 
.lågo i luften« under perioden om
kring l200-talets slut och l300-talets 
borjan och någon tid darefter. Lik
som denna symbol på olika vagar kom 
till andra lander, kom den aven till 
Sverige. 

Betraffande forekomsten av de två 
aldsta, de från 1275 och 1310, torde 
val deras innebord snarast vara av 
religiost ursprung och syfta på Heliga 
Tre Konungar. Magnus Ladulås var 
kand fOr sin religiosa installning. For 
Uppsala domkapitel kan sinnebilden 
ha en rimlig kyrklig forklaring. Be
traffande Erik Menveds tre kro nor aro 
kronorna svårtolkade, och jag vill ej 
yttra mig harom. 

Efter framtradandet av kung Arturs 
heraldik i samband med den ikonogra
fi, som legenden om de Nio Hjaltar
na skapade mot mitten av 1300-talet, 
kommer emellertid en ny faktor, den 
rent heraldisk a, in i ekvationen: de 
gyllene kronornas ordning ,blevo två 
over en i blått faIt. Fote Kung Al
brekts tid vet man ingenting om tre
kronorssymbolens tinkturer i Sverige, 
eftersom denna då endast fOrekommit 
i sfragistiska samrnanhang. Genom en 
illumination i Ernst von Kirchbergs 
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kronika, som piiborjades 1378, vet 
man emellertid, att Albrekt anvant 
tre kronor av guld och att .grund£ar
gen varit bIli, figur 14. 

Talande ar en jamfOrelse mellan de 
tvii i stort sett samtida bilderna av 
sagokungen Artur och den svenske 
kungen Albrekt, figur 11 och 14. Na
turligtvis fiir man ej upp£atta denna 
jamforelse, som ett direkt samband 
har funnits melIan dessa tvii konst
verk. jlimfOrelsen vill endast pel)a pii 
den tendens, som fanns i tiden. Kan
ske ar det ej alltfor d jarvt att piistii, 
att Albrekt, som var den fOrste av sin 
att siisom svensk konung och alltsii 
ej kunde anvanda sin fOretradares 
Folkungavapen, mer eller mindre 
varit piiverkad av kung Arturs heral
dik, nar han vid sitt trontilltrade 
1364 valde ett vapen fOr sig och sitt 
rike. De tre kronorna hade ju dess
utom tidigare fOrekommit i Sverige. 

Om han vid detta sitt val aven 
tankte pii Heliga Tre Konungars sym-

Heraldisk Gravering 
S\61vt\6j 

Signeter 

Exlibris 

A. Kaj Peters en 
Juveler, Grav\6r, Cisel~r 

Fiolstra:de 34 G 

K~benhavn K 

Palre 79.32 

Tre Kronor 

bol vet ingen. Att han och hans om
givning kant till denna bI. a. genom 
bildkalendarierna, torde dock vara 
uppenbart. 

Sii till sist niigra ord om de svenska 
tre kronornas innebord. Niigon ut
tal ad betydelse ar ej kar!d friin medel
tiden. Dock kan friin borjan av Kal
marunionen utlasas av trekronorssigil
lets anvandande vid vissa handlingar, 
som avse alIa tre rikena gemensamt, 
att de tre kronorna omkring iir 1400 
varit en symbol for de tre rikena. 
Men fOre iir 1397 och friin och med 
Engelbrekts svensk-nationelIa aktion 
under 1430-talet ha de tre kronorna i 
viirt lilIa horn av varlden endast va
rit en symbol fOr Sverige. Under nya
re tid har man i Sverige liksom i 
andra europeiska lander tolkat in 
olika betydelser av nationell innebord 
i de tre kronorna. Att nationalisera 
en frammande symbol, att inlemma 
den i egna familjen - siidant hor 
pjasen till. 

Heraldisk 
Sigillgravyr & Kopparstick 

samt 

Reliefarbeten 

Gebos 
Guld & Silversmedja 

Goran Bostrom - ElIen Clausen 

Karl Gustavsgatan 81 

Goteborg C. 

71 

kronika, som påborjades 1378, vet 
man emellertid, att Albrekt anvant 
tre kronor av guld oeh att .grundfar
gen varit blå, figur 14. 

Talande ar en jamfOreIse mellan de 
två i stort sett samtid a bilderna av 
sagokungen Artur oeh den svenske 
kungen Albrekt, figur 11 oeh 14. Na
turligtvis får man ej uppfatta denna 
jamforelse, som ett direkt samband 
har funnits mellan dessa två konst
verk. jlimfOrelsen vill endast pel)a på 
den tendens, som fanns i tiden. Kan
ske ar det ej alltfor djarvt att påstå, 
att Albrekt, som var den fOrste av sin 
att såsom svensk konung och alltså 
ej kunde anvanda sin fOretradares 
Folkungavapen, mer eller mindre 
varit påverkad av kung Arturs heral
dik, nar han vid sitt trontilltrade 
1364 valde ett vapen fOr sig oeh sitt 
rike. De tre kronorna hade ju dess
utom tidigare fOrekommit i Sverige. 

Om han vid detta sitt val aven 
tankte på Heliga Tre Konungars sym-

Heraldisk Gravering 
SØlvtØj 

Signeter 

Exlibris 

A. Kaj Petersen 
Juveler, Gravør, CiselØr 

Fiolstræde 34 G 

KØbenhavn K 

Palæ 79.32 

Tre Kronor 

bol vet ingen. Att han och hans om
givning kant till denna bl. a. genom 
bildkalendarierna, torde doek vara 
uppenbart. 

Så till sist några ord om de svenska 
tre kronornas innebord. Någon ut
talad bet ydelse ar ej kar!d från mede 1-
tiden. Doek kan från borjan av Kal
marunionen utlasas av trekronorssigil
lets anvandande vid vissa handlingar, 
som avse alIa tre rikena gemensamt, 
att de tre kronorna omkring år 1400 
varit en symbol for de tre rikena. 
Men fOre år 1397 oeh från oeh med 
Engelbrekts svensk-nationella aktion 
under 1430-talet ha de tre kronorna i 
vårt lilla horn av varlden endast va
rit en symbol fOr Sverige. Under nya
re tid har man i Sverige liksom i 
andra europeiska lander tolkat in 
olika bet ydelser av nationelI innebord 
i de tre kronorna. Att nationalisera 
en frammande symbol, att inlemma 
den i egn a familjen - sådant hor 
pjasen till. 

Heraldisk 
Sigillgravyr & Kopparstick 

samt 

Reliefarbeten 

Gebos 
Guld & Silversmedja 

Goran Bostrom - Ellen Clausen 

Karl Gustavsgatan 81 

Goteborg C. 

71 
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