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Halmstads kronta Hjarta 
Av Miirta Hiihnel 

H ALMST ADS aldsta sigill visar 
bilden av en tornerh jalm, prydd 

med fyra i form ay ett W stallda vip
por eller ax. Det har daterats till forra 
half ten av 1300-talet pa grund av 
hjalmens typ. Pa flera senare sigillstam
par har de fyra halmstrana utvecklats 
till tre kiirvar (neg), men bilden be
star fortfarande endast av hjalmen (och 
hjalmprydnaden), aven om dess form 
undergatt vissa fOrandringar (se figur 
1). Det sista kanda sigillet av denna 
typ ar sakert framstallt 1584. 

Ar 1603 upptrader ett helt nytt 
sigill, det forsta som man kan kalla 
fOr ett regelratt vapen. Den gamla, 
sjalvstandiga sigillbilden, hjlilmen och 
halmkarvarna, har bevarats, men nu 
som ett led i ett traditionellt, kom
plett vapen: skold, hjalm, och hjlilm
prydnad (se figur 2). Det ar mycket 
ovanligt att stadsyapen utover skolden 
forses med hj lilm och hjalmprydnad. 
I Sverige finns det endast tva exempel 
hiirpa inom gammalt danskt omrade: 
Malmo och Halmstad. 

En nyhet, som varken anknot till 
Halmstads namn eller aldre si gill, var 
de tre kronta hjartana i skolden. Na
gon tillfredsstallande forklaring till 
denna vapenbilds ursprung har hittills 
icke givits. Prosten S. P. Bexell sager 
visserligen i sin omkring 1818 utgiyna 
.Hallands historia och beskrivning«, 
att Halmstad erhallit tillstand ay den 
danske konungen Frederik II att fOra 
tre hjartan i sitt yapen pa grund av 
borgerskapets tappra fOrsvar av staden 
yid Erik XIV:s belagring 1563. Men 
alldeles bortsett fran att denna fOrkla
ring blott ar att betrakta som en sligen, 
sa motsages den ay det faktum att sta
den 1584 - omkring tjugo ar efter 

belagringen - fick ett nytt sigill av 
den gamla typen samt av att sigillet 
med de tre kronta hjartana i sin om
skrift bar artalet 1603 och forst ar 
kant efter detta ar. 

1. Halmstads sigillbild, hjalmen med de 
talande halmkarvarna, p1'l ett sigilI 1'lr 
1567. Omskrift: (HALM)STADIE (C)IVI-

(T)A(S) DACIE. Efter Westman. 

Halmstad var yid sekelskiftet 1600 
i sarskilt hog grad fOremal fOr den 
danske konungen Christian IV:s in
tresse. Han rustade fOr krig mot Sve
rige och fOrstarkte i samband darmed 
sina gransfiistningar. En av hans fOr
sta atgiirder var att gora aven Halm
stad till residensstad i ett nytt hal
llindskt huvudllin. Samtidigt lat Chris
tian IV forvandla Halmstad till en 
yerklig fastning genom att bygga en 
helt ny och tidsenlig befiistningsgordel 
runt staden. Den p~lborjades 1598 och 
torde ha statt fiird ig i sina huvuddrag 
1603. 

Med anledning av det forestaende 
gransmotet mellan svenskar och dan
skar yid Flaback i norra Halland 1603 
monstrade Christian IV tre fanor ryt
tare i Halmstad. Vid detta mote skulle 
atskilliga tvistefrigor tagas upp till 
behandling, bland andra den segslitna 
fragon om .tre kronor. i det danska 
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Halmstads kronta Hjarta 
Av Marta Hahnel 

H ALMST ADS aldsta sigiIl visar 
bilden av en tornerh jalm, prydd 

med fyra i form av ett W stalIda vip
por eller ax. Det har daterats till forra 
halften av 1300-talet på grund av 
hjalmens typ. På flera sen are sigillstam
par har de fyra halmstråna utvecklats 
tiIl tre kiirvar (neg), men bilden be
står fortfarande endast av hjalmen (och 
hjalmprydnaden), aven om dess form 
undergått vissa fOrandringar (se figur 
l). Det sista kanda sigillet av denna 
typ ar sakert framstallt 1584. 

Ar 1603 upptrader ett helt nytt 
sigiIl, det forsta som man kan kalla 
fOr ett regelratt vapen. Den gamla, 
sjalvstandiga sigiIlbilden, hjalmen och 
halmkarvarna, har bevarats, men nu 
som ett led i ett tradition elit, kom
plett vapen: skold, hjalm, och hjalm
prydnad (se figur 2). Det ar mycket 
ovanligt att stadsvapen utover skolde n 
forses med hjalm och hjalmprydnad. 
I Sverige finns det endast två exempel 
hårpå inom gammalt dansk t område: 
Malmo och Halmstad. 

En nyhet, som varken anknot tiIl 
Halmstads namn eller aldre sigiIl, var 
de tre kronta hjartana iskolden. Nå
gon tillfredsstallande forklaring tiIl 
denna vapenbilds ursprung har hittills 
icke givits. Prosten S. P. Bexell sager 
visseriigen i sin omkring 1818 utgivna 
.Hallands historia och beskrivning«, 
att Halmstad erhållit tiIlstånd av den 
danske konungen Frederik II att fOra 
tre hjartan i sitt vapen på grund av 
borgerskapets tappra fOrsvar av staden 
vid Erik XIV:s belagring 1563. Men 
alldeles bortsett från att denna fOrkla
ring blott ar att betrakta som en sagen, 
så motsages den av det faktum att sta
den 1584 - omkring tjugo år efter 

belagringen - fick ett nytt sigill av 
den gamla typen samt av att sigiIlet 
med de tre kronta hjartana i sin om
skrift bar årtalet 1603 och forst ar 
kant efter detta år. 

l. Halmstads sigillbild, hjalmen med de 
talande halmkarvarna, på ett sigilI år 
1567. Omskrift: (HALM)STADIE (C)IVI-

(T)A(S) DAGIE. Efter Westman. 

Halmstad var vid sekelskiftet 1600 
i sarskilt hog grad fOrernål fOr den 
danske konungen Christian IV:s in
tresse. Han rustade fOr krig mot Sve
rige och fOrstarkte i samband darmed 
sina gransfiistningar. En av hans fOr
sta åtgiirder var att gora aven Halm
stad till residensstad i ett nytt hal
låndskt huvudlan. Samtidigt låt Chris
tian IV forvandIa Halmstad till en 
verklig fastning genom att bygga en 
helt ny och tidsenlig befiistningsgordel 
runt staden. Den påborjades 1598 och 
torde ha stått fiird ig i sina huvuddrag 
1603. 

Med anledning av det forestående 
gransmotet mellan svenskar och dan
skar vid Flaback i norra Halland 1603 
monstrade Christian IV tre fanor ry t
tare i Halmstad. Vid detta mote skulle 
åtskilliga tvistefrågor tagas upp tiIl 
behandling, bland andra den segslitna 
frågon om .tre kronor. i det danska 
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Halmstads hronta hjiirta 

riksvapnet. Det ar onekligen en han
delse som ser ut som en tanke, att 
den ungdomligt overmodige Christian 
IV samma ar gay sin nya fastnings
stad ett nytt sigill och vapen inne
hallande tre kronor. Det var visser
ligen oantastligt, eftersom det var i 
form av tre kronta h jartan. Men var
for just h jartan? 

Nu vet man att Christian var syn
nerligen intresserad av symbolik. Ett 
beromt exempel harpa ar Rundetarn 
i Kopenhamn, pa vilket den rebusar
tade dekorationen bestaende av en 
latinsk-hebreisk inskription komplette
ras med flera symbol er, bland dem ett 
hjarta och kungens kronta namnchif
fer. Hjiirtat synes ha varit Christians 
hogst personliga symbol, ett kront hjar
ta aterfinnes pa hans eget sigill (se 
figur 3). Det ar darfOr sannolikt att 
det fOrstarkta och i konungens ut
vidgningsplaner viktiga Halmstad for
arades ett tretal av denna symbol, all
deles som han at sina tre nyanlagda 
stader, Kristianstad, Kristianopel och 
Christianshavn senare gay si tt eget 
kronta namnchiffer att anbringas i 
deras sigill. 

2. Halmstads vapen fdln 1603. Till de 
aldre sigillens hjalm + halmkarvar har 
fogats en (bla) skold med tre kronta 
(rod a) hjartan pa en (silver) bjelke. Ef
ter Meddelanden fran Riksheraldiker-

ambetet 1937. 
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3. Avtryck av ett av Christian IV:s pli
vata sigil!. Omskrift: SICUT IN CA:LO 
ET IN TER(RA) FIAT VOLUNTAS 
Qehova). Bildfalt: DIRIGE (kront hjar-

ta) MEUM. Rosenborg. 

Denna fOreteelse iir ingalunda unik 
i heraldikens historia. Erik av Pom
mern gay Malmo stad 1437 det kronta 
griphuvudet, som ingick i hans och 
de pommerska hertigarnas vapen. 

Litteratur 

Bexell, S. P., Hallands historia och be
skrivning (ny upplaga 1931). 

Grandjean, Poul Bredo, Danske k!<lbsta!
ders segl indtil 1660, K!<lbenhavn 1937. 

- Danske kongelige segl fra Frederik 
lI.s, Christian IV.s og Fredelik I1l.s 
Tid, 1559-1670, K!<lbenhavn 1951. 

Ljunggren, Karl Gustav, Halmstads aldsta 
sigil! och medeltida tolkningar av 
namnet Halmstad (Foreningen Gamla 
Halmstads arsbok 1937). 

Rudbcck, Fredric, Nagra reflexioner om 
ortvapen (Var Bygd 1953). 

Thiset, A., Skanske by- og herredsvaben 
i den danske tid (Historisk tidsklift fOr 
Skaneland I) 1903. 

Weibull, Laulitz, Malmo stads medeltida 
sigiller (Historisk tidskrift fOr Skllne
land I, 1901). 

Westman, Axel, Halmstads sigill och 
vapen (Foreningen Gamla Halmstacls 
lIrsbok 1929). 

Halmstads hronta hjiirta 

riksvapnet. Det ar onekligen en han
dels e som ser ut som en tanke, att 
den ungdomligt overmodige Christian 
IV samma år gav sin nya fastnings
stad ett nytt sigill och vapen inne
hållande tre kro nor. Det var visser
Iigen oantastligt, eftersom det var i 
form av tre kronta h jartan. Men var
for just h jartan? 
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