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T rekronorsvapnets 

Mecklenburgska U rsprung 

Poredrag vid internationella kongressen for genealogi 

och heraldik i Haag 1964 

Av c. C. U. Scheffer 

o 
A R 1964 nar Sveriges trekronorsva-
rt pen - numera kant som det lilla 
vapnet - en alder av sexhundra ar. 
Detta vapen anvandes namligen fOrsta 
gangen av Albrekt av Mecklenburg 
1364, da han blev konung av Sverige 
efter att ha fordrivit den inhemska 
Folkungaatten fran tronen. Harvid ar 
att observera, att de av konung Albrekt 
inforda tre kronorna blevo det svenska 
konungadomets vapen utan att pa 
samma gang vara den regerande attens. 
Mecklenburgarna forde namligen ett 
kront tjurhuvud (figur 1-3). 

Ett riksvapen var fran borjan icke 
rikets utan konungens vapen. Om den 
regentatt, som forst antog ett vapen, 
lange styrde ett land, vande man sig 
dock att anse attens vapen vara lan
dets. Lejonet med yxan blev salunda 
fast norskt riksvapen, efter att ha varit 
Sverreattens slaktmarke. Det paverka
des ej av skiftande harskarslakter. Val
demarernas tre lejon i den med hjar
tan bestrodda skolden blev Danmarks 
riksvapen. l'orhallandena voro ur
sprungligen desamma i Sverige. Fol
kungaattens vapen - 1ejonet over tre 
ginbalkar - blev internationellt er· 
kant som svenskt riksvapen. 

Med Albrekt av Mecklenburg tog 
emellertid utvecklingen en annan 
vandning. De tre kronorna kommo att 
framsta som det forsta verkliga svenska 
riksvapnet, skapat for att beteckna 
territoriet. Detta vapen fOrde konung-

en forsta gangen i ett sekret fran ar 
1364, dar skolden har h jalm med 
tacke samt hjalmprydnad (figur 4; jfr 
Heraldisk Tidsskrift 1962 nr 5, s. 215). 
Viktigt for en ratt forstaelse ay ur
sprungsproblemet ar det fOrhallandet 
att Albrekt forutom sekretet med tre
kronorsvapnet anvant ett annat sekret 
med ett vapen, visande endast en 
krona (figur 4; jfr HT 1962 nr 5, s. 217). 
Ehuru blott ett sadant sigillavtryck 
- fran ar 1376 - patraffats, hindrar 
intet att de bada vapensekreten kunna 
ha tillkommit ungefar samtidigt. Re
dan dessfOrinnan hade en, tva eller tre 
kronor nyttjats som emblem pa mynt, 
slagna av svenska konungar. Detta kan 
tankas ha paverkat den heraldiska 
processen. 

Spekulationerna kring trekronors
vapnets innebord ha varit manga och 
diskussionen om dess ursprung har 
pagatt alltsedan 1500-talet utan att ha 
natt ett definitivt resultat. Harald 
Fleetwood framholl (1917, 1935) i vi ss 
anslutning till Hans Hildebrand 
(1883), att kronan var kungamaktens 
symbol och understodde detta med en 
mangfald exempel fran medeltida 
mynt och sigil!. Antalet kronor borde 
i sammanhanget icke tillmatas nagon 
avgorande betydelse. Trekronorsvapnet 
kunde forklaras uteslutande av de ss 
uppgift att utmarka kungligheten. 
Tyvarr begransade sig icke Fleetwood 
till denna sakliga argumentering utan 
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T rekronorsvapnets 

Mecklenburgska U rsprung 

Foredrag vid internationella kongressen for genealogi 

och heraldik i Haag 1964 

Av C. G. U. Scheffer 

o A R 1964 når Sveriges trekronorsva-
n pen - numera kant som det lilla 
vapnet - en å1der av sexhundra år. 
Detta vapen anvandes namligen fOrsta 
gången av Albrekt av Mecklenburg 
1364, då han blev konung av Sverige 
efter att ha fordrivit den inhemska 
Folkungaatten från tronen. Harvid ar 
att observera, att de av konung Albrekt 
inforda tre kronorna blevo det svenska 
konungadomets vapen utan att på 
samma gång vara den regerande attens. 
Mecklenburgarna forde namligen ett 
kront tjurhuvud (figur 1-3). 

Ett riksvapen var från borjan icke 
rikets utan konungens vapen. Om den 
regentatt, som forst antog ett vapen, 
lange styrde ett land, vande man sig 
dock att anse attens vapen vara lan
dets. Lejonet med yxan blev sålunda 
fast norskt riksvapen, efter att ha varit 
Sverreattens slaktmarke. Det påverka
des ej av skiftande harskarslakter. Val
demarernas tre lejon i den med hjar
tan bestrodda skolden blev Danmarks 
riksvapen. l'orhållandena voro ur
sprungligen desamma i Sverige. Fol
kungaattens vapen - lejonet over tre 
ginbalkar - blev internationellt er· 
kant som svenskt riksvapen. 

Med Albrekt av Mecklenburg tog 
emellertid utvecklingen en annan 
vandning. De tre kronorna kommo att 
framstå som det forsta verkliga svenska 
riksvapnet, skapat for att beteckna 
territoriet. Detta vapen fOrde konung-

en forsta gången i ett sekret från år 
1364, dar skolden har h jalm med 
tacke samt hjalmprydnad (figur 4; jfr 
Heraldisk Tidsskrift 1962 nr 5, s. 215). 
Viktigt for en ratt forståelse ay ur
sprungsproblemet ar det fOrhållandet 
att Albrekt forutom sekretet med tre
kronorsvapnet anvant ett annat sekret 
med ett vapen, visande endast en 
krona (figur 4; jfr HT 1962 nr 5, s. 217). 
Ehuru blott ett sådant sigillavtryck 
- från år 1376 - påtraffats, hindrar 
intet att de båda vapensekreten kunna 
ha tillkommit ungefar samtidigt. Re
d an dessfOrinnan hade en, två eller tre 
kronor nyttjats som emblem på mynt, 
slagna av svenska konungar. Detta kan 
tankas ha påverkat den heraldiska 
processen. 

Spekulationerna kring trekronors
vapnets innebord ha varit många och 
diskussionen om dess ursprung har 
pågått alltsedan 1500-talet utan att ha 
nått ett definitivt resultat. Harald 
Fleetwood framholl (1917, 1935) i viss 
anslutning till Hans Hildebrand 
(1883), att kronan var kungamaktens 
symbol och understodde detta med en 
mångfald exempel från medeltida 
mynt och sigiII. Antalet kronor borde 
i sammanhanget icke tillmatas någon 
avgorande bet ydelse. Trekronorsvapnet 
kunde forklaras uteslutande av dess 
uppgift att utmarka kungligheten. 
Tyvarr begransade sig icke Fleetwood 
till denna sakliga argumentering utan 
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c. C. U. Schetter 

I. Vapen med ett kront tjurhuvud i sigill, 

anvlint 1349 av konung Albrekts fader, 

hertig Albrekt 11 av Mecklenburg. 

tillfogade en tes, enligt viI ken tre

kronorsvapnet tidigare skulle ha ut

gjort helgonvapen fOr Sankt Erik, lan

dets skyddspatron, ett fOrmodande, 

som ieke kan styrkas for tiden fore 

Albrekt och darmed faller. 

Mot Fleetwood kunna stallas an

hangarna av tretalssymboliken. Till 

denna har man givit de mest olikar

tade fOrklaringar och for den tillbaka 

pa de tre kronta gudabilderna i Dpp

sala hednatempel, pa de tre i union 

fOrenade nordiska rikena oeh pa de 

tre omraden, vilkas innevanare i forna 

tider hade ratt att valja rikets konung. 

Slutligen har fil. dr Heribert Seitz 

i sin bok »De tre kronorna» (1961) 

konstaterat overensstamme1sen mellan 

den brittiske 1egendgestalten kung 

Arthurs sko1demarke och kung AI

brekts. Denna kan enligt Seitz ge en 

fOrklaring till Albrekts infOrande av 

tre kronor. Deras »inbordes ordning 

oeh vapnets fiirger, som aro identiska 

med Arthurgestaltningens, ha uppen

barligen influerats av denna». 

Om den brittiske kung Arthur kan 

i korthet fOljande namnas. I 1ittera-
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turen framtrader han forsta gangen pa 

s1utet av 700-talet. Enligt sagnen skall 

han pa 400- eller 500-ta1et ha varnat 

landet mot fientliga angrepp. Arthur

sagorna fingo senare en rik blomstring 

i Frankrike. Enligt Seitz torde kung 

Arthurs skoldemarke av allt att doma 

ha uppstatt fOrst under 1300-talets 

borjan. 
I sin bok har Seitz blottat ett fin

maskigt nat, vars tillblivelse kan spa

ras till de tre vise mannens gray i 

Kolns domkyrka. Seitz' sammanfat

tande arbete foregieks av ett flertal 

tidskriftsartiklar. Redan 1950 publi

eerade han den forsta i amnet, .Sve

riges tre kronor i sitt europeiska sam

manhang, en studie till belysning av 

ursprungsfragan»,. fOljd 1956 av .He-

1iga tre konungar oeh Sveriges riks

vapen» oeh 1959 av »De tre kronorna, 

symbolens vag till vart land», i vilken 

han tog upp fragan om kalendariernas 

vittnesbord. Nar jag i min egenskap 

av generalsekreterare fOr Stoekholms

kongressen 1960 anmodade dr Seitz att 

presentera sina forskningar, stallde 

han sig genast till forfogande. Hans 

pregnant a foredrag utgor en prydnad 

fOr kongressens handlingar (jfr HT 

1960 nr. 2, s. 60 H.). Nar jag nu an

maler en avvikande mening, innebar 

detta ieke att min beundran och res

pekt for dr Seitz' vittspannande forsk

ning och intressanta synpunkter min

skats. 
De genom tiderna gjorda tolknings

forsoken ha varit manga oeh tavlat i 

1ardom och fantasi. Efter moget over

vagande har jag likval mast ifragasatta 

om ieke nagot metodiskt fel hittills 

hindrat gatans 1osning. Jag tror att ett 

sadant ligger i bedomningen av sjalva 

utgangslaget. Man har tagit for givet 

att konung Albrekt antagit ett helt 

nytt vapen, men det bor under

sokas om sa verkligen skett. Det visar 

C. G. U. Schefter 

l. Vapen med ett kront tjurhuvud i sigill, 

anvant 1349 av konung Albrekts fader, 

hertig Albrekt II av Mecklenburg. 

tillfogade en tes, enligt vil ken tre

kronorsvapnet tidigare skulle ha ut

gjort helgonvapen fOr Sankt Erik, lan

dets skyddspatron, ett fOrmodande, 

som icke kan styrkas for tiden fore 

Albrekt och darmed faller. 

Mot Fleetwood kunna stallas an

hangarna av tretalssymboliken. Till 

denna har man givit de mest olikar

tade fOrklaringar och for den tillbaka 

på de tre kronta gudabilderna i Upp

sala hednatempel, på de tre i union 

fOrenade nordiska rikena och på de 

tre områden, vi Ikas innevånare i forna 

tider hade ratt att valja rikets konung. 

Slutligen har fil. dr Heribert Seitz 

i sin bok »De tre kronorna» (1961) 

konstaterat overensstammeisen mellan 

den brittiske legendgestalten kung 

Arthurs skoldemarke och kung Al

brekts. Denna kan enligt Seitz ge en 

fOrklaring till Albrekts infOrande av 

tre kronor. Deras »inbordes ordning 

och vapnets farger, som ara identiska 

med Arthurgestaltningens, ha uppen

barligen influerats av denna». 

Om den brittiske kung Arthur kan 

i korthet fOljande namnas. I littera-
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turen framtrader han forsta gången på 

slutet av 700-talet. Enligt sagnen skall 

han på 400- eller 500-talet ha varnat 

landet mot fientliga angrepp. Arthur

sagorna fingo senare en rik blomstring 

i Frankrike. Enligt Seitz torde kung 

Arthurs skoldemarke av all t att doma 

ha uppstått fors t under 1300-talets 

borjan. 
I sin bok har Seitz blottat ett fin

maskigt nat, vars tillbliveise kan spå

ras till de tre vise mannens grav i 

Kolns domkyrka. Seitz' sammanfat

tande arbete foregicks av ett flertal 

tidskriftsartiklar. Redan 1950 publi

cerade han den forsta i amnet, .Sve

riges tre kronor i sitt europeiska sam

manhang, en studie till belysning av 

ursprungsfrågan»,. fOljd 1956 av .He

liga tre konungar och Sveriges riks

vapen» och 1959 av »De tre kronorna, 

symbolens vag till vår t land., i vilken 

han tog upp frågan om kalendariernas 

vittnesbord. Nar jag i min egenskap 

av generalsekreterare fOr Stockholms

kongressen 1960 anmodade dr Seitz att 

presentera sina forskningar, stalIde 

han sig genast till forfogande. Hans 

pregnanta foredrag utgor en prydnad 

fOr kongressens handlingar (jfr HT 

1960 nr. 2, s. 60 ff.). Nar jag nu an

maler en avvikande mening, innebar 

detta icke att min beundran och res

pekt for dr Seitz' vittspannande forsk

ning och intressanta synpunkter min

skats. 
De genom tiderna gjorda tolknings

forsoken ha varit många och tavlat i 

lardom och fantasi. Efter moget over

vagande har jag likval måst ifrågasatta 

om icke något metodiskt fel hittills 

hindrat gåtans losning. Jag tror att ett 

sådant ligger i bedomningen av sj alva 

utgångslaget. Man har tagit for givet 

att konung Albrekt antagit ett helt 

nytt vapen, men det bor under

sokas om så verkligen skett. Det visar 



2. Vapen med ett kront tjurhuvud i sigill, 
anvant 1368 av konung Albrekts broder, 

hertig Henrik av Meck1enburg. 

sig da, att Albrekt redan genom sitt 
fadernevapen maste ha varit val fOr
trogen med kronan som heraldisk bild. 
Sasom tidigare namnts forde de meck
lenburgska furstarna ett kront tjur
huvud. Nar Albrekt - formodligen av 
politiska skal - fann sig forhindrad 
att i Sverige fOra attens tjurhuvud, lag 
det fOr honom nara till hands att be
halla de ss krona som en symbol fOr 
kungamakten. Man kan se saken sa, 
att det svenska riksvapnet tillkommit 
genom en av dess upphovsman vid
tagen heraldisk brisure eller narmare 
bestamt en fOrkortning av sitt eget 
attevapen, som bor ha utgjort den 
naturliga utgangspunkten, nar han 
skred till verket. Av slaktvapnets tva 
komponenter var den ena kronan. 
Sveriges trekronorsvapen ar en ut
veckling av denna krona. 

Nu namnda tes har framfOrts av mig 
i en redogorelse »The Coats of Arms 
of Sweden., i 1963 ars hostnummer av 
The American-Scandinavian Review, 
som haft en artikelserie om de nordis
ka staternas vapen. Mojligheten av 

Trekronorsvapnets ursprung 

trekronorsvapnets harledning fran 
Mecklenburgs kronta tjurhuvud har 
for ovrigt framkastats av Ernst Ver
wohlt i Heraldisk Tidsskrift 1962 (nr 
5, s. 215 ff.). Han har dock i sin kon
klusion stannat for en ann an, visser
ligen beslaktad teori. 

Det ligger i sakens natur att mitt 
kallmaterial icke kunnat narmare redo
visas i den amerikanska tidskriften. En 
sadan redovisning har jag senare lam
nat i uppsatsen »Trekronorsvapnet 
och vara medeltida staders sigill och 
vapen» i Svenska stadsfOrbundets tid
skrift ar 1964 nr 9. 

For min bevisforing har jag upp
stallt tre punkter. Det bor enligt min 
mening adagalaggas: 

att heraldisk fOrkortning kommit till 
systematisk anvandning inom 
Ostersjostaterna 

att heraldisk fOrkortning dar anvants 
fOr att skapa territoriella vapen 

att den heraldiska forkortningen kro
nande krona - ensam krona icke 
ar en blott teoretisk spekulation. 

1. Det basta exemplet pa systematisk 
anvandning av heraldisk forkortning 
inom ostersjostaterna visar det danska 
konungavapnet. Valdemarernas vapen, 
tre lejon (leoparder) i skold, bestrodd 
med hjartan, ar kant fran 1190. Herti
garnas sk61dar innehollo farre leopard
er an konungavapnet. Som hertig av 
S9>nderjylland forde Abel 1245, medan 
hans aldste broder annu levde, tva 
okronta leoparder omgivna av hjartan. 
Hans eftertradare fOrde sedan samma 
vapen men i regel med kronor pa leo
pardernas huvuden. - Man jamfore 
det norska konungavapnets yxbarande 
lejon och vapnet med lejonet over tre 
ginbalkar fOr den svenska kungliga 
Folkungaatten, i vilka motsvarande 
kroningar gjordes. - En ytterligare 
minskning skedde, nar Abels sonson, 
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2. Vapen med ett kront tjurhuvud i sigilI, 
anvant 1368 av konung Albrekts broder, 

hertig Henrik av Meck1enburg. 

sig då, att Albrekt redan genom sitt 
fadernevapen måste ha varit val fOr
trogen med kronan som heraldisk bild. 
Såsom tidigare namnts forde de meck
lenburgska furstarna ett kront tjur
huvud. Nar Albrekt - formodligen av 
politiska skal - fann sig forhindrad 
att i Sverige fOra attens tjurhuvud, låg 
det fOr honom nara till hands att be
hålla dess krona som en symbol fOr 
kungamakten. Man kan se saken så, 
att det svenska riksvapnet tillkommit 
genom en av dess upphovsman vid
tagen heraldisk brisure eller narmare 
bestamt en fOrkortning av sitt eget 
attevapen, som bor ha utgjort den 
naturliga utgångspunkten, nar han 
skred till verket. Av slaktvapnets två 
komponenter var den ena kronan. 
Sveriges trekronorsvapen ar en ut
veckling av denna krona. 

Nu namnda tes har framfOrts av mig 
i en redogorelse »The Coats of Arms 
of Sweden., i 1963 års hostnummer av 
The American-Scandinavian Review, 
som haft en artikelserie om de nordis
ka staternas vapen. Mojligheten av 

Trekronorsvapnets ursprung 

trekronorsvapnets harledning från 
Mecklenburgs kronta tjurhuvud har 
for ovrigt framkastats av Ernst Ver
wohlt i Heraldisk Tidsskrift 1962 (nr 
5, s. 215 ff.). Han har dock i sin kon
klusion stannat for en annan, visser
Iigen beslaktad teori. 

Det ligger i sakens natur att mitt 
kaBmaterial icke kunnat narmare redo
visas i den amerikansk a tidskriften. En 
sådan redovisning har jag senare lam
nat i uppsatsen »Trekronorsvapnet 
och våra medeltida staders sigill och 
vapen» i Svenska stadsfOrbundets tid
skrift år 1964 nr 9. 

For min bevisforing har jag upp
staBt tre punkter. Det bor enligt min 
mening ådagalaggas: 

att heraldisk fOrkortning kommit till 
systematisk anvandning inom 
ostersjostaterna 

att heraldisk fOrkortning dar anvants 
fOr att skapa territoriella vapen 

aU den heraldiska forkortningen kro
nande krona - ensam krona icke 
ar en blott teoretisk spekulation. 

1. Det basta exemplet på systematisk 
anvandning av heraldisk forkortning 
inom ostersjostaterna visar det danska 
konungavapnet. Valdemarernas vapen, 
tre lejon (leoparder) i skold, bestrodd 
med hjartan, ar kant från 1190. Herti
garnas skOld ar innehollo farre leopard
er an konungavapnet. Som hertig av 
SØnderjylland forde Abel 1245, medan 
hans aldste broder annu levde, två 
okronta leoparder omgivna av hjartan. 
Hans eftertradare fOrde sedan samma 
vapen men i regel med kro nor på leo
pardernas huvuden. - Man jamfore 
det norska konungavapnets yxbarande 
lejon och vapnet med lejonet over tre 
ginbalkar fOr den svenska kungliga 
Folkungaatten, i vilka motsvarande 
kroningar gjordes. - En ytterligare 
minskning skedde, nar Abels sonson, 
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c. G. U. Scheffer 

hertig Erik Umgben av Langeland, 
som ocksa var en yngre son, 1296 
endast forde en leopard. Men mojlig
heterna voro icke uttomda med detta. 
Hans aldre broder, hertig Valdemar 
IV av S91nderjylIand, hade en oakta 
son, vilken som vapen fick en skold, 
bestrOdd med h jartan. 

En mer fritt tillampad brisure fOre
kommer i vapnet fOr broderna Svante
polk och Erik, son er till Valdemar 
Sejrs oakta son hertig Knud, samt fOr 
deras kusins son greve Jakob av Nord
halland, vars farfader, greve N iels, var 
en annan oakta son till Valdemar Sejr. 
De forde 1253 resp. 1277 och 1278 en 
delad skold, i vars ovre faIt ses en 
kront leopard, medan det nedre var 
bestrott med h jartan. 

2. Svensk stadshistorisk forskning 
har lamnat viktiga bidrag aven pa det 
heraldiska omradet. Den har bl. a. 
visat hur Sveriges historia aven har 
vavts samman med Danmarks och de 
nordtyska staternas. Vi skola finna, att 
icke fa territoriella vapen synas ha till
kommit genom heraldisk fOrkortning. 

Ystad, medeltida dansk stad. Ystads 
sigill fran ar 1394 har ett gaende lejon 
som heraldisk figur. Det torde icke ha 
varit nagon tillfallighet att staden fick 
ratt att fora detta vapendjur i sigillet, 
som kan fOrmodas ha tillkommit re
dan pa 1200-talet i likhet med andra 
danska staders sigill. Vi ha redan er
farit, att de danska konungarna fOrde 
tre lejon eller leoparder. Genom att 
ge staden ratt att fOra ett lejon har 
konungen gentemot arkebiskopen och 
andra potentater velat understryka, att 
staden var hans tillhOrighet. 

Soderkoping, medeltida svensk stad. 
Det vanstervanda gaende lejonet i SO
derk6pings tre aldsta sigill (1298, 1352 
och 1399) kan tank as utgora en brisure 
av Svantepolk Knutssons ovan beskriv
na vapen, i sig sjalvt en brisure av det 
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danska konungavapnet. Stodet for 
denna fOrmodan ar att herr Svante
polk var agare av den mark, pa vilken 
staden grundats. 

Linkoping, medeltida svensk stad. 
Finlandshertigen och Link6pingsbisko
pen Bengt, broder till konung Magnus 
LaduIas, torde ha tagit initiativet till 
att Linkoping blev stad i egentlig me
ning. Som stadens sk6ldemarke torde 
darfOr ha upptagits en del av dennes 
attevapen, namligen lejonets huvud, 
som van des en face. Linkopings sigill 
var i bruk 1297 och finnes bevarat 
fran 1300. 

Malmo, medeltida dansk stad. Stads
vapnet har i sammanhanget sitt storsta 
intresse genom sin anknytning till 
nordtysk heraldik. Ar 1437 fOrlanade 
Erik av Pommern genom skoldebrev 
staden ett vapen, visande ett kr6nt 
griphuvud. Det var ett vapen agnat 
att vacka tacksamhetens kanslor, ham
tat som det var ur konungens eget 
och de pommerska hertigarnas. Har 
lamnas oss ett belagg for fOrkortnings
principens anvandning (grip - grip
huvud) aven av de regerande furste-

3. Vapen med ett kront tjurhuvud i sigill, 
anvant 1368 av konung Albrekts broder, 

hertig Magnus av Mecklenburg. 

c. G. U. Scheffer 

hertig Erik Långben av Langeland, 
som också var en yngre son, 1296 
endast forde en leopard. Men mojlig
heterna voro icke uttomda med detta. 
Hans aldre broder, hertig Valdemar 
IV av SØnderjylland, hade en oakta 
son, vilken som vapen fick en skold, 
bestrOdd med h jartan. 

En mer fritt tillampad brisure fOre
kommer i vapnet fOr broderna Svante
polk och Erik, soner till Valdemar 
Sejrs oakta son hertig Knud, samt fOr 
deras kusins son greve Jakob av Nord
halland, vars farfader, greve Niels, var 
en annan oakta son till Valdemar Sejr. 
De forde 1253 resp. 1277 och 1278 en 
delad skold, i vars ovre falt ses en 
kront leopard, medan det nedre var 
bestrott med h jartan. 

2. Svensk stadshistorisk forskning 
har lamnat viktiga bidrag aven på det 
heraldiska området. Den har bl. a. 
visat hur Sveriges historia aven har 
vavts samman med Danmarks och de 
nordtyska staternas. Vi skola finna, att 
icke få territorieIla vapen synas ha till
kommit genom heraldisk fOrkortning. 

Ystad, medeltida dansk stad. Ystads 
sigill från år 1394 har ett gående lejon 
som heraldisk figur. Det torde icke ha 
varit någon tillfallighet att staden fick 
ratt att fora detta vapendjur i sigillet, 
som kan fOrmodas ha tillkommit re
dan på 1200-talet i likhet med andra 
danska staders sigilI. Vi ha redan er
farit, att de danska konungarna fOrde 
tre lejon eller leoparder. Genom att 
ge staden ratt att fOra ett lejon har 
konungen gentemot arkebiskopen och 
andra potentater velat understryka, att 
staden var hans tillhOrighet. 

Soderkoping, medeltida svensk stad. 
Det vanstervanda gående lejonet i SO
derkopings tre aldsta sigill (1298, 1352 
och 1399) kan tank as utgora en brisure 
av Svantepolk Knutssons ovan beskriv
na vapen, i sig sjalvt en brisure av det 
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danska konungavapnet. Stodet for 
denna fOrmodan ar att herr Svante
polk var agare av den mark, på vilken 
staden grundats. 

Linkoping, medeltida svensk stad. 
Finlandshertigen och Linkopingsbisko
pen Bengt, broder till konung Magnus 
Ladulås, torde ha tagit initiativet till 
att Linkoping blev stad i egentlig me
ning. Som stadens skoldemarke torde 
darfOr ha upptagits en del av dennes 
attevapen, namligen lejonets huvud, 
som vandes en face. Linkopings sigill 
var i bruk 1297 och finnes bevarat 
från 1300. 

Malmo, medeltida dansk stad. Stads
vapnet har i sammanhanget sitt storsta 
intresse genom sin anknytning till 
nordtysk heraldik. Ar 1437 fOrlanade 
Erik av Pommern genom skoldebrev 
staden ett vapen, visande ett kront 
griphuvud. Det var ett vapen agnat 
att vacka tacksamhetens kanslor, ham
tat som det var ur konungens eget 
och de pommerska hertigarnas. Har 
lamnas oss ett belagg for fOrkortnings
principens anvandning (grip - grip
huvud) aven av de regerande furste-

3. Vapen med ett kront tjurhuvud i sigill, 
anvant 1368 av konung Albrekts broder, 

hertig Magnus av Mecklenburg. 



husen soder om ostersjon. Sigillverk 
och urkundspublikationer avseende 
Holstein, Mecklenburg och Pommern 
ge fOr ovrigt en rik provkarta p a hur 
de regerande atternas skoldemarken 
helt eller delvis ha upptagits i stader
nas sigill och vapen. Staden Stettin 
fOrde fran 1361 ett kront griphuvud i 
sitt sekret. Det a1dsta sigillet fran 1200-
ta1ets slut innehaller bI. a. tva 1utande 
skoldar med hela gripar. Det ar alltsa 
mojligt att med Stettin 1361 och 
Ma1mo 1437 inrama trekronorsvapnets 
tillkomstar 1364. 

3. Ett konkret exempe1 pa fOrkort
ningen kronande kmna - ensam 
krona 1amnar Sveriges huvudstad. 
Stockho1ms vapen visar ett framatvant 
konungahuvud. Denna bi1d har tidigast 
patraffats i stadens sigill av ar 1376 
(se bild i HT 1962 or 5, s. 217). Yid 
slutet av 1400-ta1et tillkommer ett va
pensigill, med en ensam krona i skOl
den (se bild i HT 1962 or 5, s. 219). 
Sambandet mellan de bada sigillen ar 
patagligt. Kronan utgor en fOrkort
ning av det kronta huvudet och be
tecknar liksom detta Stockholm som 
konungens residensstad. Forkortning
en av Stockho1ms stads sigillbild, da 
kronan lyftes fran konungens huvud 
och placerades i vapenskold ger ett 
konkret exempel pa det tankta han
delsefOrloppet yid det svenska riksvap
nets tillkomst. 

Ktillor och Litteratur 

Allmiint 

H. Fleetwood: Sveriges kungavapen under 
medeltiden, Medd. fdn Sv. heraldiska 
foreningen, 3, 1917, s. 13-20; Dens.: Sve
riges tre kronor, uppkomsten av tre-kro
norsmarket i Sveriges riksvapen, Medd. 
frm Riksheraldikerambetet, 3, Malmo 
1935; H. Hildebrand: Heraldiska studier: 
Det svenska riksvapnet, Antiqv. Tidskrift 

Trekronorsvapnets ursprung 

4. Konung Albrekts tva riksvapen enligt 
sekret frm 1364 (t. v.) och sekret fdn 

1376 (t. h.). 

fOr Sverige, 7:1 , Stockholm 1883, s. 21 ff.; 
N. L. Rasmusson: Rikets vapen (Rikets 
vapen och flagga, utst. katalog, Stat. hist. 
mus.) , Stockholm 1960, s. 8 ff.; C. G. U. 
Scheffer: Artiklarna Besittningsvapen och 
Bitecken, Kulturhist. lex. for nord. me
deltid, 1, Malmo 1956; Dens.: The Coats 
of Arms of Sweden, The American
Scandinavian Review 1963:3; H. Seitz: 
Sveriges tre kronor i sitt europeiska saID
manhang, Rig 1950:2; Dens.: Heliga tre 
konungar och Sveriges riksvapen, Rig 
1956:4; Dens.: De tre kronorna, syrnbolens 
vag till vart land, Tidskr. Livrustkamma
ren, 8:6, Stockholm 1959, not. 22; Dens.: 
De tre kronorna, Stockholm 1961; E. Ver
wohlt: Sveriges tre kronor, Heraldisk 
Tidsskrift 1962:5. 

Mecklenburg 

N. A. Lindhult: Riksvapnet Tre Kronor. 
Historiskt-heraldiska anteckningar fdn 
Mecklenburg och Danmark samt om 
nagra svenska stadsvapen, Svenska kom
munalbladet 1932 nr 1-2; Mecklen
burgisches Urkundenbuch, IV, X och 
XXIV, Schwerin 1867, 1877, 1913; Mek
lenburgische Siegel des MittelaIters aus 
den Archiven der Stadt Liibeck, Liibeck 
1857; C. Teske: Die Wappen des gross
herzoglichen Hauses Mecklenburg in ge
schichtlicher Entwicklung (Giistrow 1893). 
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husen soder om ostersjon. Sigillverk 
och urkundspublikationer avseende 
Holstein, Mecklenburg och Pommern 
ge fOr ovrigt en rik provkarta p å hur 
de regerande atternas skoldemarken 
helt eller delvis ha upptagits i stader
nas sigill och vapen. Staden Stettin 
fOrde från 1361 ett kront griphuvud i 
sitt sekret. Det a1dsta sigillet från 1200-
ta1ets slut innehåller bl. a. två 1utande 
skoldar med hela gripar. Det ar alltså 
mojligt att med Stettin 1361 och 
Ma1mo 1437 inrama trekronorsvapnets 
tillkomstår 1364. 

3. Ett konkret exempe1 på fOrkort
ningen kronande kmna - ensam 
krona lamnar Sveriges huvudstad. 
Stockholms vapen visar ett framåtvant 
konungahuvud. Denna bild har tidigast 
påtraffats i stadens sigill av år 1376 
(se bild i HT 1962 nr 5, s. 217). Vid 
slutet av l400-ta1et till kommer ett va
pensigill, med en ensam krona i skOl
den (se bild i HT 1962 nr 5, s. 219). 
Sambandet mellan de båda sigillen ar 
påtagligt. Kronan utgor en fOrkort
ning av det kronta huvudet och be
tecknar liksom detta Stockholm som 
konungens residensstad. Forkortning
en av Stockholms stads sigillbild, då 
kronan lyftes från konungens huvud 
och placerades i vapenskold ger ett 
konkret exempel på det tankta han
delsefOrloppet vid det svenska riksvap
nets tillkomst. 

Ktillor och Litteratur 

Allmiint 

H. Fleetwood: Sveriges kungavapen under 
medeltiden, Medd. från Sv. heraldiska 
foreningen, 3, 1917, s. 13-20; Dens.: Sve
riges tre kronor, uppkomsten av tre-kro
norsmarket i Sveriges riksvapen, Medd. 
fdm Riksheraldikerambetet, 3, Malmo 
1935; H. Hildebrand: Heraldiska studier: 
Det svenska riksvapnet, Antiqv. Tidskrift 

Trekronorsvapnets ursprung 

4. Konung Albrekts två riksvapen enligt 
sekret från 1364 (t. v.) och sekret från 

1376 (t. h.). 

fOr Sverige, 7:1 , Stockholm 1883, s. 21 ff.; 
N. L. Rasmusson: Rikets vapen (Rikets 
vapen och flagga, utst. katalog, Stat. hist. 
mus.) , Stockholm 1960, s. 8 ff.; C. G. U. 
Scheffer: Artiklarna Besittningsvapen och 
Bitecken, Kulturhist. lex. for nord. me
deltid, l, Malmo 1956; Dens.: The Coats 
of Arms of Sweden, The American
Scandinavian Review 1963:3; H. Seitz: 
Sveriges tre kronor i sitt europeiska sam
manhang, Rig 1950:2; Dens.: Heliga tre 
konungar och Sveriges riksvapen, Rig 
1956:4; Dens.: De tre kronorna, syrnbolens 
vag till vårt land, Tidskr. Livrustkamma
ren, 8:6, Stockholm 1959, not. 22; Dens.: 
De tre kronorna, Stockholm 1961; E. Ver
wohlt: Sveriges tre kronor, Heraldisk 
Tidsskrift 1962:5. 

Mecklenburg 

N. A. Lindhult: Riksvapnet Tre Kronor. 
Historiskt-heraldiska anteckningar från 
Mecklenburg och Danmark samt om 
några svenska stadsvapen, Svenska kom
munalbladet 1932 nr 1-2; Mecklen
burgisches Urkundenbuch, IV, X och 
XXIV, Schwerin 1867, 1877, 1913; Mek
lenburgische Siegel des MittelaIters aus 
den Archiven der Stadt Liibeck, Liibeck 
1857; C. Teske: Die Wappen des gross
herzoglichen Hauses Mecklenburg in ge
schichtlicher Entwicklung (Giistrow 1893). 
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Trekronorsvapnets ursprung 

Stader 

A. Berghman: Stockholms stads vapen och 
flagga, Svenska stadsfOrbundets tidskrift 
1953:3; Dens.: Sveriges tre kronor och 
Stockholms stadsvapen, Rig 1956:2; P. B . 
Grandjean: Danske Kpbst;eders Segl, Kp
benhavn 1937; B . E. Hildebrand: Svenska 
sigiller fd.n medeltiden, I : 1-2, Stock
holm 1862, 1867, s. 53 f. och plansch 41; 
S. Kraft: Linkopings stads historia, I, 
Uppsala 1946, s. 114 och 130; Dens. : 
Ystads historia, I, Ystad 1956, s. 38 f.; S. 
Ljung: Soderkopings medeltida sigill, S:t 
Ragnhilds Gille i Soderkoping, Arsbok 
1946, s. 5-11; Dens.: Soderkopings histo
ria, Lund 1949, s. 35 f.; Malmo stads ur
kundsbok, utg. av L. WeibuIl, Malmo 
1901, s. 28 f.; C. G. U. Schefter: Artikeln 
Lejonansikte i Kulturhist. lex. for nord. 
mcdeltid 10, Malmo 1965; Dens.: Tre
kronorsvapnet och vara mcdeltida staders 
sigill och vapcn, Svcnska stadsfOrbundets 
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tidskrift 1964:9; I. Simonsson: Erik den 
helige som Stockholms skyddspatron, S:t 
Eriks arsbok 1920, s. 1 H.; Dens.: Prome
moria den 18 sept. 1920 i StadskoIlegie
utlatande nr 181 ar 1922 angaende Stock
holms stads vapen och sigill; B. Thorde
man: Erik den helige i medel tidens bild
konst (Erik den helige, utg. av B. Thor
deman, Stockholm 1954), s. 201 f.; L. Wei
bull: Malmo stads medcltida sigiIler, Hi
storisk tidskrift for Skaneland 1903, s. 
151. 

Eftcr kongrcssen i Haag ha hithorande 
fragor behandlats av for£. i . Trekronors
vapnets dubbla ursprung. (Arte et Marte 
19(4) och i • Vara riksvapen . (i hans bok 
. Heraldisk spegeh, Stockholm 19(4). 

* 
Ritningarna av B. Grep; sigiIlavgjutnin-
garna av G. Fleetwood och S. HaIlberg; 

fotografierna av B. Lundberg. 
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ria, Lund 1949, s. 35 f.; Malmo stads ur
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sigiIl och vapen, Svenska stadsfOrbundets 
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tidskrift 1964:9; I. Simonsson: Erik den 
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Eriks årsbok 1920, s. l ff.; Dens.: Prome
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holms stads vapen och sigilI; B. Thorde
man: Erik den helige i medeltidens bild
konst (Erik den helige, utg. av B. Thor
deman, Stockholm 1954), s. 201 f.; L. Wei
bul!: Malmo stads medeltida sigiller, Hi
storisk tidskrift for Skåneland 1903, s. 
151. 

Efter kongressen i Haag ha hithorande 
frågor behandlats av forf. i . Trekronors
vapnets dubbla ursprung. (Arte et Marte 
19(4) och i • Våra riksvapen . (i hans bok 
. Heraldisk spege!., Stockholm 19M). 

* 
Ritningarna av B. Grep; sigjllavgjutnin-
garna av G. Fleetwood och S. Hallberg; 

fotografierna av B. Lundberg. 



[da] Dette materiale er beskyttet af ophavsret. Det kan downloades, lagres og udskrives til personlig brug og 
til ikke- kommerciel brug i forbindelse med undervisning og forskning. Bearbejdning, tilgængeliggørelse samt 
fremstilling af  kopier er ellers kun tilladt i det omfang, der følger af lov eller aftale.

[no] Dette materialet er beskyttet av opphavsrett. Det kan lastes ned, lagres og skrives ut for personlig bruk og 
for ikke-kommersiell bruk i forbindelse med undervisning og forskning. Bearbeidning, tilgjengeliggjøring og 
fremstilling av kopier er ellers bare tillatt i den grad som følger av lov eller avtale.

[sv] Detta material är skyddat av upphovsrätt. Det får laddas ned, sparas och skrivas ut för enskilt bruk samt för 
icke- kommersiellt bruk i samband med undervisning och forskning. Bearbetning, tillgängliggörande samt fram-
ställning av kopior är i övrigt bara tillåtet i den utsträckning som följer av lag eller avtal. 

[en] This material is protected by copyright. It may be downloaded, saved and printed for personal use and for 
non- commercial use in connection with teaching and research. Altering, making it available or producing copies 
is otherwise only permitted to the extent that follows from law or contract.


	titelblad.2020_113.pdf
	Sidor från NR12-1965-5.pdf
	upphovsrätt.pdf

