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Medeltida sigillarkitektur -
nagra iakttagelser och nagra 

tydningsproblem 
Av Hans Schlyter 

Ju XLDRE stader ar des to vanligare 
ar det att deras emblem utgores av 

arkitektoniska kompositioner. For de 
stader som har grundlagts pa medel
tiden ar det fOrhallandet vanligt och 
kan anses typiskt. Dessa arkitektur
emblem har i allmanhet uppkommit 
ur stadernas sigill. 

Den hogrnedeltida sigillkonstens mo
tivval ar vanligen konventionellt: Vissa 
typer av sigillagare har vissa typer av 
motiv. Fursten eller prelaten har i sitt 
sigill en bild av en furste eller prelat, 
sittande pa sin tron; riddersmannen 
en riddersman til hast; och staden en 
komposition av byggnader eller bygg
nadskroppar. 

Hans Schlyter er 
f~dt - i 1910 -
og opvokset i Hel
singborg. Han af
lagde arkitektek
samen ved Kungl. 
Tekniska hogsko
lan i Stockholm 
1938, og i 1955 
blev han stadsar
kitekt i Sunds
vall. Siden 1957 
har han udarbejdet vabener for omkr. 
treti kommuner i de norrlandske kystliin 
(se side 226). Han er medlem af Heral
disk Tidsskrifts redaktionsudvalg og en 
af bladets st~tte medarbejdere, Iigesom 
han i arenes l~b har skrevet en ra:kke 
artikler og notitser om heraldiske emner 
i svenske dagbJade. 

De aldsta medeltida sigillbilderna 
skiljer sig principiellt fran de herald i
ska bilderna, skoldemarkena. Sigillet 
ar till sin natur ett verifikationsinstru
ment. Sigillavtrycket ar en monokrom 
relief. Detaljrikedom ar onskvard; ju 
mera komplicerad bild desto svarare 
ar den att efterapa. Skoldemarket ar 
ett igenkanningstecken i enkla, kon
trasterande farger; ju enklare, ju mera 
schablonartat det ar desto lattare ar 
det att kanna igen. 

Om man inventerar en stads sigill
bestand fOr att studera uppkomsten 
av dess emblem finner man i allman
het att bestl'tndet utgores av en lang 
serie sigill av mycket varierande alder, 
talrikare ju storre och rikare staden 
har varit. Halsingborgs aldsta sigill 
harror fran 1300-talets forsta halft. Un
der tiden £ram till 1660 anskaffar sta
den ytterligare tre. Kopenhamns aId, 
sta sigill tillkom under 1200-talets se
nare halft; under motsvarande tid· 
rymd anskaffar den danska huvud
staden ytterl igare tio. 

Studerar man varje sarskild sigill
serie narmare finner man i allman
het storre eller mindre variationer 
sigillbilderna sinsemellan. Varje ny 
sigilltyp i serien skiljer sig fran den 
fOregaende. Men skillnaderna blir ef
ter hand mindre och mindre. Vissa 
drag i kompositionen tillvaratas och 
bibehttlles, och bilden utvecklas med 
tiden till en mer eller mindre stabil 
typ. I denna utveckling kan man 
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Medeltida sigillarkitektur -
några iakttagelser och några 

tydningsproblem 
Av Hans Schlyter 

Ju ALDRE stader ar desto vanligare 
ar det att deras emblem utgores av 

arkitektoniska kompositioner. For de 
stader som har grundlagts på medel
tiden ar det fOrhållandet vanligt och 
kan anses typiskt. Dessa arkitektur
emblem har i allmanhet uppkommit 
ur stadernas sigill. 

Den hogrnedeltida sigillkonstens mo
tivval ar vanlige n konventionellt: Vissa 
typer av sigillagare har vissa typer av 
motiv. Fursten eller prelaten har i sitt 
sigiIl en bild av en furs te eller prelat, 
sittande på sin tron; riddersmannen 
en riddersman til hast; och staden en 
komposition av byggnader eller bygg
nadskroppar. 

Hans Schlyter er 
fØdt - i 1910 -
og opvokset i Hel
singborg. Han af
lagde arkitektek
samen ved Kungl. 
Tekniska hogsko
lan i Stockholm 
1938, og i 1955 
blev han stadsar
kitekt i Sunds
vall. Siden 1957 
har han udarbejdet våbener for omkr. 
treti kommuner i de norrlandske kystliin 
(se side 226). Han er medlem af Heral
disk Tidsskrifts redaktionsudvalg og en 
af bladets støtte medarbejdere, ligesom 
han i årenes løb har skrevet en række 
artikler og notitser om heraldiske emner 
i svenske dagblade. 

De aldsta medeltida sigillbilderna 
skiljer sig principiellt fdn de heraldi
ska bilderna, skoldemarkena. SigiIlet 
ar till sin natur ett verifikationsinstru
ment. Sigillavtrycket ar en monokrom 
relief. Detaljrikedom ar onskvard; ju 
mera komplicerad bild desto svårare 
ar den att efterapa. Skoldemarket ar 
ett igenkanningstecken i enkla, ko n
trasterande farger; ju enklare, ju mera 
schablonartat det ar desto lattare ar 
det att kanna igen. 

Om man inventerar en stads sigill
bestånd fOr att studera uppkomsten 
av dess emblem finner man i allman
het att beståndet utgores av en lång 
serie sigiIl av mycket varierande ålder, 
talrikare ju storre och rikare staden 
har varit. Halsingborgs aldsta sigill 
harror från l300-talets forsta halft. Un
der tiden fram till 1660 anskaffar sta
den ytterligare tre. Kopenhamns ald, 
sta sigiIl tillkom under l200-talets se
nare halft; under motsvarande tid· 
rymd anskaffar den danska huvud
staden ytterl igare tio. 

Studerar man varje sarskild sigill
serie narmare finner man i allman
het storre eller mindre variationer 
sigillbilderna sinsemellan. Varje ny 
sigilltyp i serien skiljer sig från den 
fOregående. Men skillnaderna blir ef
ter hand mindre och mindre. Vissa 
drag i kompositionen tillvaratas och 
bibehålles, och bilden utvecklas med 
tiden till en mer eller mindre stabil 
typ. I denna utveckling kan man 
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HaIlS Schlyter 

skon ja p;''tverkan fran samtida heral
dik; market fi:irenklas och blir allt
mera sehablonartat, oeh darmed allt
mera heraldiskt anvandbart. Oeh be
roende pa stadens storre ell er mindre 
behov av heraldiska igenkanningsteek
en omvandlas sa med tiden denna 
t ill typ vordna sigillbild, resultatet av 
en ofta Iang oeh langsam utveekling, 
till ett veritabelt vapen oeh lever vi
dare i heraldikens nottare oeh mera 
lattillgangliga presentationer. 

Stadsvapnet ar saledes som regel 
slutfasen i en emblematisk utveekling. 
Men det finns oeksa exempel pa hur 
en stad har klippt av utveeklingen 
oeh som sitt vapen antagit inte det 
ur denna utveckling framvuxna emb
lemet tHan i stallet utveeklingens 
embryo, den aldsta sigillbilden, vord
nadsb j udande men mer eller mindre 
svar att omforma till en vapenbild. 

De aldsta sigillens arkitekturbilder 
iir som regel ganska kompakta kom
positioner av en mflllgfald element: 

. Torn, husgavlar, kyrkspiror, portaler, 
murar o. s. v. Kompositionerna tarde 
ha varit menade att utgora koneen
trerade oeh schematiserade framstall
ningar av staden, mojligen med an
spelning pa vissa bestamda byggnader 

I. Hamburgs aIdsta sigill, kant i ett enda 
exemplar under en urkund friln ar 1241. 
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2. Hamburgs nast aldsta sigill, frl'm en 
urkund av ar 1254. 

eller topografiska forhallanden. Men 
de har sakert oeksa varit menade att 
uppfattas som sma konstverk, alster 
av nagon medeltida guldsmeds lek
fulla oeh fria fantasi och komposi
tionsfi:irmaga. 

Arkitekturmotivens varierande inom 
en och samma sigillserie ar ofta storre 
an vad som enbart betingas av stil
utveeklingen, motivkretsens oeh fram
stallningsmanerets. Ibland forekom
mer fi:irandringar intressanta inte bara 
ur konsthistariska oeh konstnarliga 
synpunkter utan aven som kriterier, 
eventuella kriterier, pa forandringar i 
tankesatt. Det ar forandringar i arki
tekturbildens innebord, a v de ss bety
delse, av dess symbolik. Rovare i for
sta akten oeh prast i den andra, heter 
det. I nagra serier som jag tanker pa 
har det varit tvartam: En kyrka i den 
aldsta bilden blir till ett fastnings
torn i de fi:iljande. 

Yid tydningen av de medeltida si
gillbilderna har forskarnas approach, 
atminstone en alclre skolas, varit mera 
arkeologens an konsthistorikerns eller 
konstnarens eller arkitektens. Man har 
varit benagen att uppfatta sigillbil
derna som avbildningar av verkliga 

Halls Schlyter 

skon ja påverkan från samtida heral
dik; market fOrenklas och blir allt
mera schablonartat, och darmed allt
mera heraldiskt an vand bart. Och be
roende på stadens storre eller mindre 
behov av heraldiska igenkanningsteck
en omvandlas så med tiden denna 
till typ vordna sigillbild, resultatet av 
en ofta lång och långsam utveckling, 
till ett veritabelt vapen och lever vi
dare i heraldikens flottare och mera 
lattillgangliga presentationer. 

Stadsvapnet ar således som regel 
slutfasen i en emblematisk utveckling. 
Men det finns också exempel på hur 
en stad har klippt av utvecklingen 
och som sitt vapen antagit inte det 
ur denna utveckling framvuxna emb
lemet utan i stallet utvecklingens 
embryo, den aldsta sigillbilden, vord
nadsb j udande men mer eller mindre 
svår att omforma till en vapenbild. 

De aldsta sigillens arkitekturbilder 
iir som regel ganska kompakta kom
positioner av en mångfald element: 

. Torn, husgavlar, kyrkspiror, portaler, 
murar o. s. v. Kompositionerna torde 
ha varit menade att utgora koncen
trerade och schematiserade framstall
ningar av staden, mojligen med an
spelning på vissa bestamda byggnader 

l. Hamburgs aIdsta sigilI, kant i ett enda 
exemplar under en urkund från år 1241. 
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2. Hamburgs nast aldsta sigilI, från en 
urkund av år 1254. 

eller topografiska forhållanden. Men 
de har sakert också varit menade att 
uppfattas som små konstverk, alster 
av någon medeltida guldsmeds le k
fulla och fria fantasi och komposi
tionsfOrmåga. 

Arkitekturmotivens varierande inom 
en och samma sigillserie ar ofta storre 
ah vad som enbart betingas av stil
utvecklingen, motivkretsens och fram
stallningsmanerets. Ibland fOrekom
mer fOrandringar intressanta inte bara 
ur konsthistoriska och konstnarliga 
syn punkter utan aven som kriterier, 
eventuella kriterier, på forandringar i 
tankesatt. Det ar forandringar i arki
tekturbildens innebord, a v dess bet y
delse, av dess symbolik. Rovare i for
sta akten och prast i den andra, heter 
det. I några serier som jag tanker på 
har det varit tvartom: En kyrka i den 
aldsta bilden blir till ett fastnings
torn i de fOljande. 

Vid tydningen av de medeltida si
gillbilderna har forskarnas approach, 
åtminstone en aldre skolas, varit mera 
arkeologens an konsthistorikerns eller 
konstnarens eller arkitektens. Man har 
varit benagen att uppfatta sigillbil
derna som avbildningar av verkliga 



byggnader elIer stadspartier. Men de 
medeltida sigillbildernas eventuelIa 
realism elIer .grad av realism ar mye
ket svar att bestamma. Nutida forskare 
tar pa denna fraga med star fOrsik
tighet. En svensk auktoritet ar Nils 
Ludvig Rasmusson, forestandare for 
kungI. myntkabinettet. 

Det kan oeksa anlaggas andra syn
punkter pa motiv och motivval an 
arkeologens, konsthistorikerns, konst· 
narens och arkitektens. Motivvalet kan 
ha influerats av stadens politiska fOr
halIanden, av de ss stalIning till furste· 
makt oeh biskopsmakt, av dess rela· 
tioner till andra stader. Verkligt all
sidiga undersokningar av en stads em
blematiska histaria ar inte vanliga. Ett 
helt fOrtra£fligt exempel skall namnas: 
Den norske kyrkohistorikern professor 
Oluf Kolsruds arbete om staden Ber
gens sigill oeh yapen (1921). 

3. Kopenhamns aldsta kiinda sigill enligt 
en avbildning i Jaeob Langebeks sam
lingar av sigiIlteekningar i det danska 
riksarkivet. Ett numera endast fragmen
tariskt avtryek forekommer under ett av 
biskop Peder av Roski!de den 20 februari 
1275 utfiirdat brev avseende vissa stads-

rattigheter. 

Medeltida sigillarkitektur 

For den gren av heraldiken som 
befattar sig med kommunala vapen er
bjuder sigillemblematiken manga fra-

4. Kopenhamns vapen enIigt Fredrik III:s 
privilegiebrev av den 24 juni 1661, .Hui!
ehet Waaben De udi alle Deris forret
ninger sehall oeh maa Bruge, huor oeh 

naar De det fornpden eraehter.c 

gor av teoretiskt intresse. I vilket utveek
lingsskede kan sigillbilden borja be
teeknas som ett emblem i strikt be
markelse? Nar och pa vad grund kan 
man borja tal a om ett vapen i strikt 
bemarkelse? Vad ar heraldiskt vasent
ligt i en arkitekturbild, oeh vad ar 
ovasentligt? Hur myeket av den skall 
tas in i den verbal a vapendefinitio
nen, i »blasoneringenc, och bli till 
ofOranderlig norm, oeh vad kan lam
nas utanfOr och sale des hansk jutas till 
vapenmalarens avgorande oeh till en 
fri stilutveekling? 

Lat ass nu overga till nagra exem
peI. Vi tar dem Iran Hamburg, Kopen
hamn och Halsingborg. Hamburgs 
aldsta kanda sigill har daterats till 
1200-talet. Bilden utgor en forenklad 
oeh sehematiserad framstallning av en 
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byggnader eller stadspartier. Men de 
medeltida sigiHbildernas eventuella 
realism eller .grad av realism ar myc
ket svår att bestamma. Nutida forskare 
tar på denna fråga med stor fOrsik
tighet. En svensk auktoritet ar Nils 
Ludvig Rasmusson, foreståndare for 
kung!. myntkabinettet. 

Det kan också anlaggas andra syn
punkter på motiv och motivval an 
arkeologens, konsthistorikerns, konst
narens och arkitektens. Motivvalet kan 
ha influerats av stadens politiska fOr
hållanden, av dess stallning tiH furste
makt och biskopsmakt, av dess rela
tioner tiH andra stader. Verkligt all
sidiga undersokningar av en stads em
blematiska historia ar inte vanliga. Ett 
helt fOrtraffligt exempel skall namnas: 
Den norske kyrkohistorikern professor 
Oluf Kolsruds arbete om staden Ber
gens sigill och vapen (1921). 

3. Kopenhamns aldsta kiinda sigill enligt 
en avbildning i Jacob Langebeks sam
lingar av sigiIlteckningar i det danska 
riksarkivet. Ett numera endast fragmen
tariskt avtryck forekommer under ett av 
biskop Peder av Roskilde den 20 februari 
1275 utfiirdat brev avseende vissa stads-

rattigheter. 

Medeltida sigillarkitektur 

For den gren av heraldiken som 
befattar sig med kommunala vapen er
bjuder sigillemblematiken många frå-

4. Kopenhamns vapen enligt Fredrik III :s 
pl'ivilegiebrev av den 24 juni 1661, . Hui1-
chet Waaben De udi alle Deris forret
ninger schall och maa Bruge, huor och 

naar De det fornØden erachter.c 

gor av teoretiskt intresse. Ivilket utveck
lingsskede kan sigillbilden borja be
tecknas som ett emblem i strikt be
markelse? Nar och på vad grund kan 
man borja taIa om ett vapen i strikt 
bemarkelse? Vad ar heraldiskt vasent
ligt i en arkitekturbild, och vad ar 
ovasentligt? Hur mycket av den skal! 
tas in i den verbal a vapendefinitio
nen, i »blasoneringenc, och bli tiB 
ofOranderlig norm, och vad kan lam
nas utanfOr och således hanskjutas tiB 
vapenmålarens avgorande och tiH en 
fri stilutveckling? 

Låt oss nu overgå tiH n ågra exem
pe!. Vi tar dem från Hamburg, Kopen
hamn och Halsingborg. H amburgs 
aldsta kanda sigill h ar daterats tiH 
1200-talet. Bilden utgor en forenklad 
och schematiserad framstal!ning av en 
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Hans Schlyter 

5. Hlilsingborgs aldsta kanda sigill enligt 
ett avtryck under en handling av den 30 
maj 1468 i det danska riksarkivet. Av ett 
annat avtryck under en senare handling 
framgar aU tomhuven uppbar ett likar
mat utsvangt kors, som samtidigt fungerar 
som omskriftskors. Sigillet har daterats 

till 1300-talets fOrsta halft. 

stadsbefastning med tunga kraftfulIa 
former, av sten oeh av tra, bakom 
vilka skjuter upp en kyrkas sirliga, 
spetsiga, korsprydda gavel. I det een
trala murpartiet sitter en stor, rund
bagig port. Topografi antyds inte; 
himmel antyds av tva stjarnor. Fram
stalIningssattet ar formodligen praglat 
av det man kallar pars pro toto, delen 
i stalIet fOr det hela. Bilden ar san no
likt menad att utgora en till ytterlig
het koneentrerad stadsbild. 

Ett av Hamburgs narmast fOljande 
sigill ar en kompositionell fOrenkling 
av det fOregaende och utgor en ut
veekling i heraldisk riktning. Bilden 
bestar nu av en kort, hog, krenelerad 
murmed en stangd port oeh tre bakom 
muren uppskjutande torn, det melIer
sta med korsprydd tornhuv. Stjar
norna finns med. Bilden ligger till 
grund for Hamburgs stadsvapen som 
man ibland kan fa se pa batarna i 
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hamnen: Det valbekanta vita tretorn
motivet i sitt roda faIt. 

Kyrkgaveln i det aldsta sigilIet har 
blivit till ett kyrktorn. Tydningen 
kyrktorn ar obestridd oeh i Hamburg 
vedertagen uppfattning; man fOrknip
par kyrktornet med stadens fOrnam
sta byggnad under medeltiden, dess 
domkyrka. Motivvalet, kyrka i kom
bination med dessa pa varldslig styrka 
anspelande byggnadsformer, kan ha 
aven ett kyrkohistoriskt intresse. Man 
kan komma att tanka pa det ham
burgska biskopssatets Ianga kamp om 
dominans i Norden och de ss konkur
rens med Lund, under tidsskedet nar
mast fOre det aldsta sigillets tillkomst, 
~iven om ju det sigillet var stadens, 
inte biskopens. 

Kopenhamns sigillserie innehalIer 
inte helIer nagra egentliga tydnings
problem, aven om vad har skalI sagas 
om det aldsta sigillets innebord kan
ske inte motsvarar nagon alImant ve-

6. Hlilsingborgs tretomemblem. Tecknin
gen (av fOrf.) utgor en latt bearbetning i 
heraldiserande riktning av sigillbilden i 
stadssigiIlet av ar 1584. I sigillet star de 
tre tom en tatt intill varandra och utgor 
darigenom en naranog lika kompakt ar
kitekturkomposition som byggnaden 

1300-talssigillet. 

Hans Schlyter 

5. HaIsingborgs aldsta kanda sigill enligt 
ett avtryck under en handling av den 30 
maj 1468 i det danska riksarkivet. Av ett 
anna t avtryck under en sen are handling 
framgår aU tomhuven uppbar ett likar
mat utsvangt kors, som samtidigt fungerar 
som omskriftskors. SigiIlet har daterats 

till 1300-talets fOrsta halft. 

stadsbefastning med tunga kraftfulla 
former, av sten och av tra, bakom 
vilka skjuter upp en kyrkas sirliga, 
spetsiga, korsprydda gave!. I det cen
trala murpartiet sitter en stor, rund
bågig port. Topografi antyds inte; 
himmel antyds av två stjarnor. Fram
stallningssattet ar formodligen praglat 
av det man kallar pars pro toto) delen 
i stiillet fOr det hela. Bilden ar sanno
likt menad att utgora en till ytterlig
het koncentrerad stadsbild. 

Ett av Hamburgs narmast fOljande 
sigill ar en kompositionell fOrenkling 
av det foregående och utgor en ut
veckling i heraldisk riktning. Bilden 
består nu av en kort, hog, krenelerad 
mur med en stangd port och tre bakom 
muren uppskjutande torn, det meller
sta med korsprydd tornhuv. Stjar
norna finns med. Bilden ligger till 
grund for Hamburgs stadsvapen som 
man ibland kan få se på båtarna i 

218 

hamnen : Det valbekanta vita tre torn
motivet i sitt roda faIt. 

Kyrkgaveln i det aldsta sigillet har 
blivit till ett kyrktorn. Tydningen 
kyrktorn ar obestridd och i Hamburg 
vedertagen uppfattning; man fOrknip
par kyrktornet med stadens fOrnam
sta byggnad under medeltiden, dess 
domkyrka. Motivvalet, kyrka i kom
bination med dessa på varldslig styrk a 
an spe lande byggnadsformer, kan ha 
ave n ett kyrkohistoriskt intresse. Man 
kan komma att tanka på det ham
burgska biskopssatets långa kamp om 
dominans i Norden och dess konkur
rens med Lund, under tidsskedet nar
mast fOre det aldsta sigillets tillkomst, 
iiven om ju det sigillet var stadens, 
inte biskopens. 

Kopenhamns sigillserie innehåller 
inte heller några egentliga tydnings
problem, ave n om vad har skall sagas 
om det aldsta sigillets innebord kan
ske inte motsvarar n ågon allmant ve-

6. HaIsingborgs tretomemblem. Tecknin
gen (av fOrf.) utgor en latt bearbetning i 
heraldiserande riktning av sigillbilden i 
stadssigillet av år 1584. I sigillet står de 
tre tornen tatt intiH varandra och utgor 
darigenom en naranog lika kompakt ar
kitekturkomposition som byggnaden 

1300-talssigillet. 



7. Anders Thisets heraldise
ringarav HaIsingborgs 1300· 
taIssigiII och tretomemblem. 
Illustration till hans uppsats 
Skaanske By- og Herredsvaa
ben i den danske Tid (1903). 

Medeltida sigilla1"kitekttlr 

Helsingborg I Helsingborg rr 

dertagen uppfattning i Kopenhamn. 
Men sigillseriens inledande skede, 
1200- oeh 1300-talen, tyeks uppvisa ett 
exempel pa betydelsefOrandring, ett 
ganska praktfullt exempel. 

Kopenhamns aldsta kanda sigill p1't
minner om Hamburgs aldsta kanda. 
Kyrkan ar har tydligare karaktariserad 
;1n i hamburgssigillet; man ser tvft 
tvarskeppsgavlar oeh ett attkantigt 
korsprytt eentraltorn. Befastningsmu
ren saknar port. Himlen markeras av 
en stjarna och en mane i nedan. Till 
skillnad fran hamburgssigillet har ko
penhamnssigillet en topografisk mar
kering: Langs befastningsmurens fot 
ser man vatten i nagra kraftfullt gra
vera de dyningar. 

Kopenhamn anses vara grundlagt 
1167. Yid den tiden bOrjar biskop Ab
salon anlagga en borg yid den lilla 
byn Havn yid sundet mellan Sjalland 
oeh Amager, fOr att trygga riket mot 
de soderifran patrangande venderna. 
Platsen motsvarar det nuvarande Chri
stiansborg i Kopenhamns centrum. 
Sina forsta stadsrattigheter fiek Ko
penhamn 1254. Sigillet anses vara fran 
den tiden. Dess kombination befast
ning-kyrka ar intressant nar man tan
ker pa den store biskopen oeh hans 
fortifikatoriska insatser yid Kopen
hamns grundande. 

Motivet bibehalles i ett eller ett 
par av de narmast fOljande sigillen. 
Men sedan fOrandras de, bade till 

form oeh innehall. Kyrkan omvandlas 
till ett slottstorn med spetsig spira. 
Muren fOrsvinner sueeessivt. Avsakna
den av port i det aldsta sigillet repa
reras och en stor portoppning insat
tes i mittornet. De bastanta krenele
rade sidotornen omvandlas till sirli
gare skapelser oeh fOrses med spiror 
eller lOkkupoler. 

Pa 1600-talet heraldiseras bilden 
medvetet. Portoppningen ar da vor
den sa Iangt ifran kyrklig att man 
har forsett den' med ett fallgaller. Nu 
plaeerar man in en mansfigur med 
draget svard i den Odl satter ett kung
ligt monogram darovanfOr. Manen 
flyttas oeh plaeeras pa spetsen av mit
tornet; sqarnan dubbleras och pla
eeras pa spetsen av vardera sidotor
net. 

Oeh nagon kunglig heraldicus fOr
ser dartill denna bild med ett an tal 
praktfulla, helt varldsliga tillbehor: 
En .grevekrona, tre riddarhjalmar, tv1't 
skoldhallande lejon, fem infanterifa
nor och lika manga kavalleristandar, 
kanoner, muskoter, yxor, haekor, spa
dar, skottkarror oeh andra krigiska 
eller befastningsbyggande redskap. Bil
den som vi tanker pa ar fran ett kung
ligt privilegiebrev av den 24 juni 1661. 
Kungen var Fredrik Ill, och han hade 
yid denna tidpunkt all anledning att 
visa det kopenhamnska borgerskapet 
artighet, detta borgerskap som var 
hans stod i hans stravan efter kung-
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7. Anders Thisets heraldise
ringarav Halsingborgs 1300· 
taIssigiII oeh tretomemblem. 
Illustration tilI hans uppsats 
Skaanske By- og Herredsvaa
ben i den danske Tid (1903). 

Mede/tida sigilla1"kitektttr 

Helsingborg I Helsingborg II 

dertagen uppfattning i Kopenhamn. 
Men sigillseriens inledande skede, 
1200- och 1300-talen, tycks uppvisa ett 
exempel på betydeisefOrandring, ett 
ganska praktfullt exempel. 

Kopenhamns aldsta kanda sigill på
minner om Hamburgs aldsta kanda. 
Kyrkan ar har tydligare karaktariserad 
;1n i hamburgssigillet; man ser två 
tvarskeppsgavlar och ett åttkantigt 
korsprytt centraltorn. Befastningsmu
ren saknar port. Himlen markeras av 
en stjarna och en måne i nedan. Till 
skillnad från hamburgssigillet har ko
penhamnssigillet en topografisk mar
kering: Langs befastningsmurens fot 
ser man vatten i några kraftfullt gra
vera de dyningar. 

Kopenhamn anses vara grundlagt 
1167. Vid den tiden bOrjar biskop Ab
salon anlagga en borg vid den lilla 
byn Havn vid sundet mellan Sjalland 
och Amager, fOr att trygga riket mot 
de soderifrån påtrangande venderna. 
Platsen motsvarar det nuvarande Chri
stiansborg i Kopenhamns centrum. 
Sina forsta stadsrattigheter fick Ko
penhamn 1254. Sigillet anses vara från 
den tiden. Dess kombination befast
ning-kyrka ar intressant nar man tan
ker på den store biskopen och hans 
fortifikatoriska insatser vid Kopen
hamns grundande. 

Motivet bibehålles i ett eller ett 
par av de narmast fOljande sigillen. 
Men sedan fOrandras de, både till 

form och innehåll. Kyrkan omvandlas 
till ett slottstorn med spetsig spira. 
Muren fOrsvinner successivt. Avsakna
den av port i det aldsta sigillet repa
reras och en stor portoppning insat
tes i mittornet. De bastanta krenele
rade sidotornen omvandlas till sirli
gare skapelser och fOrses med spiror 
eller lOkkupoler. 

På 1600-talet heraldiseras bilden 
medvetet. Portoppningen ar då vor
den så långt ifrån kyrklig att man 
har forsett den' med ett fallgaller. Nu 
placerar man in en mansfigur med 
draget svard i den Odl satter ett kung
ligt monogram darovanfOr. Månen 
flyttas och placeras på spetsen av mit
tornet; sqarnan dubbleras och pla
ceras på spetsen av vardera sidotor
net. 

Och någon kunglig heraldicus fOr
ser dartill denna bild med ett antal 
praktfulla, helt varldsliga tillbehor: 
En .grevekrona, tre riddarhjalmar, två 
skoldhållande lejon, fem infanterifa
nor och lika många kavalleristandar, 
kanoner, muskoter, yxor, hackor, spa
dar, skottkarror och andra krigiska 
eller befastningsbyggande redskap. Bil
den som vi tanker på ar från ett kung
ligt privilegiebrev av den 24 juni 1661. 
Kungen var Fredrik III, och han hade 
vid denna tid punkt all anledning att 
visa det kopenhamnska borgers kap et 
artighet, detta borgerskap som var 
hans stod i hans stravan efter kung-
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Hans Schlyter 

ligt envalde oeh som hade visat sa 
stor tapperhet under svenskarnas langa 
oeh framgangslOsa belagring av Ko
penhamn, paborjad nagra manader 
efter freden i Roskilde i februari 1658_ 
BetydelsefOrandringen ar fullstandig. 
Den romanska kyrkan i fOrsta akten, 
bakom sin allvarliga, enkla befast
ningsmur, har blivit en av militar 
energi skalvande baroekallegori. 

Till sist en kort men problemfylld 
sigillserie fran en stad som Fredrik III 
forlorade till Sverige, namligen den 

8. Halsingborgs vapen efter en pa riks
heraldikerambetet under 1940-talet ut

arbetad farglagd typplansch. 

pa IOOO-talet grundlagda staden Hiil
singborg. Serien bestar av endast tre 
typer. Den aldsta, fran 1300-talets fOr
sta halft, forefaller ha nyttjats anda 
fram till mitten av 1500-talet. Vad dess 
bild fOrestaller skall vi strax diskutera. 
Typ nummer 2 upptrader kring mit
ten av 1500-talet: Tre smala, tatt intill 
varandra stallda torn med koniska 
tornhuvar. Den tredje typen har en 
exakt datering: Omskriften i den ald
sta representanten for denna typ inne-
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haIler artalet 1584. Denna sigilltyp 
anvandes sedan anda £ram till 1900-
talets borjan. 

Bilden bestar av en lag, krenelerad 
mur bakom vilken skjuter upp tre 
krenelerade torn, sidotornen med ku
polformade oeh vimpelprydda tornhu
var. Kompositionen ar arkitektoniskt 
valstuderad, den ar lattfattlig och har 
en pafallande heraldisk karaktar. 

Under 1910-talet overgar staden till 
att nyttja den aldsta sigilltypen och 
upptar offieiellt dennas bild som sitt 
vapen. 

De andra och tred je sigilltypernas 
motiv ar, fOrefaller det, rent fortifika
toriska. I den man de kan tankas vara 
menade att forestalla nagot parti av 
Halsingborg ar val motivet slottsfast
ningen uppe pa landborgens kron oeh 
inte den egentliga, borgerliga stads
bebyggelsen darnedanfor. 

Fastningen, Halsingborgs slott, gar 
i sitt aldsta skiek tillbaka till atmin
stone 1200-talet. Den kvarstod till tid
punkten for freden i Lund 1679 oeh 
revs darefter, med undantag fOr sitt 
karntorn, Halsingborgs populara vard
teeken Karnan. Halsingborg ~ade un
der medeltiden varit Skanes nast Lund 
mest betydande stad. Lund, med sin 
domkyrka, dominerades av biskops
makten; Halsingborg, med sitt under 
kungen i Kopenhamn horande slott, 
dominerades av den kungliga. 

Vad forestaller nu den aldsta sigill
bilden, den fran 1300-talet? Den ut
gores av ett komplex av byggnadskrop
par med ett krenelerat korsprytt torn 
som dominerande bestfllldsdel. Den 
har tytts pa olika satt under arens 
lopp. Det centrala tornets krenelerade 
muravslutning oeh en krenelerad mur 
i bildens nedre del har i allmanhet 
frestat till den tydningen att tornet 
;ir ett borgtorn oeh att bilden darfOr, 

Hans Schlyter 

ligt envalde och som hade visat så 
stor tapperhet under svenskarnas långa 
och framgångslOsa belagring av Ko
penhamn, påborjad några månader 
efter freden i Roskilde i februari 1658_ 
BetydeisefOrandringen ar fullstandig. 
Den romanska kyrkan i fOrsta akten, 
bakom sin allvarliga, en kia befast
ningsmur, har blivit en av militar 
energi skalvande barockallegori. 

Till sist en kort men problemfylld 
sigiIIserie från en stad som Fredrik III 
forlorade till Sverige, namligen den 

8. Halsingborgs vapen efter en på riks
heraldikerambetet under 1940-talet ut

arbetad farglagd typplansch. 

på IOOO-talet grundlagda staden Hiil
singborg. Serien består av endast tre 
typer. Den aldsta, från 1300-talets fOr
sta halft, forefaller ha nyttjats anda 
fram till mitten av 1500-talet. Vad dess 
bild fOrestaller skall vi strax diskutera. 
Typ nummer 2 upptrader kring mit
ten av 1500-talet: Tre smala, tatt intill 
varandra stiillda torn med koniska 
tornhuvar. Den tredje typen har en 
exakt datering: Omskriften i den ald
sta representanten for denna typ inne-
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håller årtalet 1584. Denna sigilltyp 
anvandes sedan anda fram till 1900-
talets borjan. 

Bilden består av en låg, krenelerad 
mur bakom vilken skjuter upp tre 
krenelerade torn, sidotornen med ku
polformade och vimpelprydda tornhu
var. Kompositionen ar arkitektoniskt 
valstuderad, den ar llittfattlig och har 
en påfallande heraldisk karaktar. 

Under 1910-talet overgår staden till 
att nyttja den aldsta sigilltypen och 
upptar officielIt den nas bild som sitt 
vapen. 

De andra och tredje sigilltypernas 
motiv ar, fOre faller det, rent fortifika
toriska. I den mån de kan tankas vara 
menade att forestalIa något parti av 
Halsingborg ar val motivet slottsfast
ningen uppe på landborgens kron och 
inte den egentliga, borgerliga stads
bebyggelsen darnedanfor. 

Fastningen, Halsingborgs slott, går 
i sitt aldsta skick tillbaka till åtmin
stone 1200-talet. Den kvarstod till tid
punkten for freden i Lund 1679 och 
revs darefter, med undantag fOr sitt 
karntorn, Halsingborgs populara vård
tecken Karnan. Halsingborg ~ade un
der medeltiden varit Skånes nas t Lund 
mest betydande stad. Lund, med sin 
domkyrka, dominerades av biskops
makten; Halsingborg, med sitt under 
kungen i Kopenhamn horande slott, 
dominerades av den kungliga. 

Vad forestaller nu den aldsta sigill
bilden, den från 1300-talet? Den ut
gores av ett komplex av byggnadskrop
par med ett krenelerat korsprytt torn 
som dominerande beståndsdel. Den 
har tytts på olika satt under årens 
lopp. Det centrala tornets krenelerade 
muravslutning och en krenelerad mur 
i bildens nedre del har i allmanhet 
frestat till den tydningen att tornet 
;ir ett borgtorn och att bilde n darfOr, 



atminstone del vis, anspelar pa slotts
fastningen. 

Den pa sin tid myeket kande och 
verksamme danske heraldikern Anders 
Thiset tolkade i en uppsats i Histo
risk Tidskrift for Skaneland 1903 bil
den som en framstallning av en be· 
fast stad med ett stort borgtorn. Den 
svenske riksheraldikern Harald Fleet
wood varierade denna tydning till ett 
pastaende, i ett kapitel i Halsingborgs 
historia 1933, att bilden utgjorde en 
stiliserad framstallning av stadens gam
la slottsfastning, i vissa drag fOrmod
ligen overensstammande med da ak
tuella arkeologiska ran. Den danske 
heraldikern oeh sigillforskaren Poul 
Bredo Grandjean beskrev sigillet i sitt 
1936 utgivna arbete Danske K9>bst~

ders Segl indtil 1660. Han talar om 
en rund krenelerad mur oeh bakom 
den en rund byggnad med hogt spet
sigt tak samt darinnanfOr ett runt kre
nelerat torn, flankerat av tva bakifran 
snett framskjutande hoga, smala hus, 
vart och ett med »stolpev~rk» i tva, 
av takfall atskilda vaningar. Grand
jean uppfattar alltsa bilden sasom 
framstallande ett flertal olika bygg
nader men nagot uttalande om bygg
nadernas funktion gor han inte, iiven 
om han uttryekligen papekar att .det 
si tter ett kors pa tornets tak. 

Sjalv har jag for ett par ar sedan 
bidragit med en tydning: Bilden visar 
en bakom en rag krene1erad mur upp
skjutande romansk kyrka, sedd fran 
aster, med osttorn, tvarskepp oeh ab
sid. Om denna senaste tydning ar rik
tig utgor det fOrsta skedet av Halsing
borgs sigillserie, liksom motsvarande 
kopenhamnska, ett exempel pa bety
del efOrandring. 

Om tydningen ar riktig kan man 
fraga sig fOljande . Varfor frangiek 

Medeltida sigillarkitektur 

man pa 1500-talet det traditionsrika 
1300-talssigillets innebOrd och valde i 
stallet ett vardsligt, ja martialiskt arki-

9. Ett forsok till modern stilisering av 
bilden i Hiilsingborgs 1300-talssigill. 

Teckning av fOrf. 1966. 

tekturmotiv? Hade man glomt inne
borden? Eller hade installningen till 
kommunala sigillmarken hunnit bli sa 
heraldiskt influerad att man ansag det 
oheraldiskt med en kyrkfasad och att 
man tyekte att det lag i sakens natur 
att ett marke skulle vara martialiskt? 
Eller berodde det pa tidsandan under 
detta av renassans oeh reformation sa 
omtumlade 1500-tal och en allman 
tyngdpunktsforsk jutning i ett borger
skaps fOrhi'tllande till furstlig oeh kyrk
lig overhet. 

Stadens beslut 1915 att franga sitt 
sedan 1584 nyttjade tretornemblem 
och att anta 1300-talsbilden som sitt 
officiella vapen (ett beslut som bekriif
tades 1945 pa grundval av riksheral
dikerns sigilltydning) torde oeksa kun
na fOrklaras ur en tidsanda: Ur ett 
historieromantiskt tidsskedes intresse 
fOr vad gammal oeh fornt iir oeh ur 
en begynnande aning om medeltidens 
roll i en gammal stads historia. 
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åtminstone delvis, anspelar på slotts
tastningen. 

Den på sin tid mycket kande och 
verksamme danske heraldikern Anders 
Thiset tolkade i en uppsats i Histo
risk Tidskrift for Skåneland 1903 bil
den som en framstallning av en be· 
fast stad med ett stort borgtorn. Den 
svenske riksheraldikern Harald Fleet
wood varierade denna tydning tiH ett 
påstående, i ett kapitel i Halsingborgs 
historia 1933, att bilden utgjorde en 
stiliserad framstallning av stadens gam
la slottsfastning, i vissa drag fOrmod
ligen overensstammande med då ak
tueIla arkeologiska ran. Den danske 
heraldikern och sigiHforskaren Poul 
Bredo Grandjean beskrev sigillet i sitt 
1936 utgivna arbete Danske KØbstæ
ders Segl indtil 1660. Han talar om 
en rund krenelerad mur och bakom 
den en rund byggnad med hogt spet
sigt tak samt darinnanfOr ett runt kre
nelerat torn, flankerat av två bakifrån 
snett framskjutande hoga, smala hus, 
vart och ett med »stolpeværk» i tv å, 
av takfall åtskilda våningar. Grand
jean uppfattar alltså bilden såsom 
framstallande ett flertal olika bygg
nader men något uttalande om bygg
nadernas funktion gor han in te, aven 
om han uttryckligen påpekar att .det 
si tter ett kors på tornets tak. 

Sjalv har jag for ett par år sedan 
bidragit med en tydning: Bilden visar 
en bakom en låg krenelerad mur upp
skjutande romansk kyrka, sedd från 
oster, med osttorn, tvarskepp och ab
sid. Om denna senaste tydning ar rik
tig utgor det fOrsta skedet av Halsing
borgs sigillserie, liksom motsvarande 
kopenhamnska, ett exempel på bety
del efOrandring. 

Om tydningen ar riktig kan man 
fråga sig fOljande . Varfor frångick 

Medeltida sigillarkitektur 

man på 1500-talet det traditionsrika 
1300-talssigillets innebOrd och val de i 
stallet ett vardsligt, ja martialiskt arki-

9. Ett forsok till modem stilisering av 
bilden i Hiilsingborgs 1300-talssigill. 

Teckning av fOrf. 1966. 

tekturmotiv? Hade man glomt inne
barden? Eller hade installningen till 
kommunala sigillmarken hunnit bli så 
heraldiskt influerad att man ansåg det 
oheraldiskt med en kyrkfasad och att 
man tyckte att det låg i sakens natur 
att ett marke skulle vara martialiskt? 
Eller berodde det på tidsandan under 
detta av renassans och reformation så 
omtumlade 1500-tal och en allman 
tyngdpunktsforsk jutning i ett borger
skaps fOrhållande till furstlig och kyrk
lig overhet. 

Stadens beslut 1915 att frångå sitt 
sedan 1584 nyttjade tretornemblem 
och att anta 1300-talsbilden som sitt 
officiella vapen (ett beslut som bekraf
tades 1945 på grundval av riksheral
dikerns sigilltydning) torde också kun
na fOrklaras ur en tidsanda: Ur ett 
historieromantiskt tidsskedes in tresse 
fOr vad gammal och fornt ar och ur 
en begynnande aning om medeltidens 
IOll i en gammal stads historia. 
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