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I NR 5 p. 215 ff av denna tidskrift 
har amtsradssekreteraren Ernst Ver

wohlt visat det stora intresset att an
mala min bok »De tre kronorna. Det 
svenska riksvapnet i sitt europeiska 
sammanhang». Efter att till tidskrif
tens lasekrets tillmotesgaende ha fOr
medlat ett avsnitt av mitt kapitel 
»Tolkningsproblemet under fyra sek
ler - en aterblick», kommer anmala
ren in pa detcentrala problemet, nam
ligen inplaceringen av den svenska tre
kronorssymbolen i det allmaneuro
peiska tidssammanhanget oeh noterar 
darvid valvilligt, att historiska paral
lellstudier kan goras fruktbara. Efter 
att hastigt ha noterat symbolens om
fattande spridning oeh innebord ute i 
Europa - som gar ut pa att rar sinne
bilden forsta gllngen kan pavisas, 
syfter den pa heliga tre konungar 
men ocksa att den forekommer i 
manga andra sammanhang - fort
slitter sa anmalaren pa f61jande sida 
med att aterge ett av Arvid Bergh
man 1956 framfOrt motargument: 
»Hvis Sverige havde haft disse tre kon
ger som sine specielle skytshelgener, 
havde sagen va:ret klar .. . » Eftersom 
sa ej var fallet, menar anmalaren, 
finns inga hallpunkter. 

Nu star det emellertid ej nagonstans 
i boken, att svenska riksvapnets tre kro
nor obetinget syftar pa heliga tre kon
ungar. Orsakerna till kung Albrektsval 
av trekronorssymbolen aro sammanfat
tade pa sid. 109. Dar star: att Albrekt 
klint till denna innan han kom till Sve
rige; att till valet torde de i Sverige 
tidigare fOrekommande trekronorssym
bolerna kunna ha bidragit; att kronor-

nas inbordes ordning oeh vapnets far
ger, identiska medArturgestaltningens, 
uppenbarligen influerats av denna; att 
trekronorsmarket ej fOrdes som riks
vapen av nagot suverant land och dar
fOr kunde anlaggas utan politiska kom
plikationer. Pa sid. III antydes sa av
slutningsvis under hanvisning till de 
tre kronorna sasom helgonkungarnas 
symbol i de samtida och allmant sprid
da bildkalendarierna, att denna tidi
gast kanda innebord kan vara okand, 
men att den kan anas. Ur metodisk 
synpunkt maste man namligen tills 
vi dare konstatera, att de tre kro
norna primart komponerats sasom hel
gonkungarnas symbol. Nagon fOrkla
ring, som gar ut pa en lildre tolkning 
av sinnebilden, ar ej Hnd. Senare fOr
klarades symbolen pa flera sa tt, fOr 
dessa har jag ocksa redogjort i bokens 
tidigare avsnitt. 

Vidare: med undantag fOr Koln 
voro heliga tre konungar lika litet 
nagra »speciella skyddshelgon», nar de 
fOrekommo i de andra europeiska sta
terna, som de voro i Sverige. VarfOr 
fOrekommo de da i sa manga lander? 
T. ex. i Danmark, pa Erik Menveds 
borgarkrigsmynt? Svaret ar, att de ut
gjorde ett attraktivt oeh pa manga satt 
anvandbart emblem, som under den 
aktuella tiden Big .i luften •. Pa flera 
stallen har jag upprepat detta, bl. a. 
pa sid. 72. 

Sa till anmalarens .Fors\6g pa en 
konklusion., dar en svarfOrstaelig pas
sus fOrekommer. Herr Verwohlt erin
rar i sin slutmening om de »tre pa:lvis 
stillede gyldne kroner> som finnas pa 
folkungavapnets fanor i Bergshammar-
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Sueriges tre kronor 

vapenboken och att detta varit med
bestammande yid kung Albrekts slllt
liga val av tre honor som skcjldemar
ke. Forst och framst maste jag nog 
papeka, att den bild anmalaren stll
derat ooh ocksa avbildar ar hamtad fran 
en tecknad och farglagd kopia; pa 
denna ha fanornas figurer fOrandrats 
nagot, sa att de kunna tolkas som kro
nor. Pa originalpergamentet (jfr min 
bild 67), ses endast schematiskt teck
nade streck, som val narmast liknar 
bjalkar. Fransett detta - vi anser dem 
trots allt vara 'honor - sa uttalar jll 
anmalaren endast vad jag redan rak
nat med, sid. 109: .till Albrekts val 
harav torde de i Sverige tidigare fOre
kommande trekronorssymbolerna klln
na ha bidragit •. Om det sedan varit 
de sex dllbiosa fanbilderna cller nagot 
annat, vet varken anmalaren eller jag. 
Men det ar jll ej alls detta, som ar 
problemet. Fragan varifran Folkllng
arnas tre kronor kommit och vad de 
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innebara ar ju icke besvarad med att 
de anvant demo I all anspraksloshet 
menar jag, att den kultllrhistoriska 
bakgrund jag i bokens tidigare del 
tecknat och kronologiskt sammanfattat 
pa sid. 123-124 kan utgora ett svar, 
eftersom den bygger pa en existerande 
verklighet. En konkret indikation 
£inns i Magnus LaduIas' religiosa alfa
omegasymbol, som dessutom ar en for
mel parallell till samme kungs an
vandande av tre honor, jfr bild 60. 
Och Magnus Ladulas var en Folkllnge. 

Slutligen: vetenskaplig metodik 
fordrar bland mycket annat kompara
tiva studier och medtagande av alIa sa
dana argument, som aro sakligt mo
tiverade. Vad darutover ar blir giss
ning ooh hugskott. Sadant har ej med 
en kritisk metodik att gora. Den me
deltida heraldiken ar ingen fran allt 
annat isolerad cell i den datida kultur
kroppen. Den far sin naring fran och 
har sin plats i denna. 
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