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apsis (?) och långhus, genom stolprader deladt i tre skepp, 
täckta med tolf krysshvalf af bräder. Väggarna ha haft en in
re panel med målningar, jämnåldriga med kyrkan. Dessa mål
ningar tillhöra samma stilriktning, som dem i Edshult och Rå
da, och äro vittnesbörd om ett franskt inflytande, som till oss 
sannolikt förmedlats af norskt ung- eller höggotiskt måleri.1 

EN GRUPP SVENSKA OCH NORSKA 1300-TALSSIGILL. 
A F 

AXEL L. ROMDAHL. 

våra rikare utförda medeltidssigill äga vi otvifvelak-
tigt en synnerligt värdefull källa till en exakt och 
pålitlig kunskap om konstformernas historia i Sve
rige, hvilken dock hittills i blott någon grad kom

mit det i egentlig mening konsthistoriska studiet till godo. 
Mera för att fästa uppmärksamheten vid detta forskningsma-
teriel än emedan jag tillmäter mina egna föreliggande resultat 
annat än ett helt bisakligt värde, önskar jag meddela några 
iakttagelser angående ett antal svenska och norska 1300-tals-
sigill. 

På pl. 13 i Svenska Sigiller från Medeltiden, utgifna af 
Bror Emil Hildebrand, finna vi tre biskopssigill, hvilka vid 
ett första ögonkast visa sig äga en slående likhet inbördes: 
biskop Sigges i Skara, ärkebiskop Hemmings i Uppsala och 
biskop Frenders i Strängnäs (n:r 184, 186, 187). Å alla tre 
sigillen se vi biskopen sittande i full ornat å en fällstol med 
lejonhufvuden, högra handen lyftad till välsignelse, den vän
stra fattande om kräklan. Tronsätet omgifves af en praktfull 

1 På grund af särskilda omständigheter har utarbetandet af denna 
uppsats måst påskyndas, hvarigenom undersökningarna delvis icke kunnat 
blifva sä grundliga som önskligt varit. Sambandet mellan de svenska och 
de norska målningarna samt mellan dessa senare och de fransk-engelska 
kräfver en detaljerad undersökning. De resultat, hvilka jag ofvan framlagt, 
komma — som jag tror — likväl icke att därigenom rubbas. Mars 1911. 
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höggotisk baldakinuppbyggnad, överensstämmande i stil å de 
tre sigillen ehuru afvikande i dclaljkompositionen. Biskop 
Sigges baldakin är rent arkitektonisk, ärkebiskopens prydes 
af stiftsvapnet i sköldar anbrakta en vid hvarje sida, biskop 
Frender flankeras af Petrus' och Paulus' bildstoder, uppställda 
ofvanför ett par sköldar med mitra och kräkla. Bakom de 
sittande är utspändt ett geometriskt mönstradt draperi. Lik
heten inskränker sig emellertid icke till dessa allmänna drag. 
Biskoparnas anleten röja det starkaste släkttycke: markerade 
former, kraftig näsa, fast och liksom trumpen mun med på
fallande starkt angifna munvinklar. 

Högra handen och högra armens draperi äro identiska 
i alla sigillet, hela ställningen och dräktens veckfall äro de
samma hos Sigge och Frender, medan ärkebiskopsfiguren på 
grund af palliet måst bli något olika. Mönstren på biskops
mössorna och bakgrundsdraperierna, de arkitektoniska små-
motiven, inskrifternas bokstäfver fullborda överensstämmel
sen. En noggrann undersökning af originalsigillen i riksar
kivet styrker till fullo antagandet, att vi här ha att göra med 
produkter af samme ypperlige sigillgravör, en verklig konstnär 
med säker hand och fin dekorativ begåfning. Sedan vi fast
slagit existensen af denna lilla grupp, kunna vi utan svårighet 
utvidga densamma med ärkebiskop Peters sigill PL 13 n:r 181 
— jämför högra handen med n:r 184, 186, 187, vänstra hand
partiet med n:r 184 — samt med drottning Blanches Pl. 11 
n:r 66. Detta sistnämnda sigill är cirkelrund! med drottnin
gen stående i helfigur inom en arkitektur, som på hvardera 
sidan upptager tvänne damer öfver hvarandra och synliga ned 
till midjan ofvan sköldar med Folkungavapnet, Norges vapen, 
Namurs vapen och Frankrikes vapen. Ytterst fylles bildfältet 
af tornlika utsprång med väktare blickande ut öfver bröstvär
nen. Bakom drottningen hänger ett draperi, alldeles lika som 
på biskop Sigges sigill, och det tekniska utförandet gör sam
hörigheten mellan drottningssigillct och biskopssigillen omiss
kännlig. 
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De nu anförda sigillen förekomma första gängen: ärke
biskop Peters 1334, biskop Sigges 1342, ärkebiskop Hem-
mings 1343, biskop Frenders 1344, drottning Blanches 1346. 
Såsom stilistiskt befryndade men tekniskt absolut underlägsna 
ansluta sig ytterligare: Strängnäs' biskops sekret 1345, Pl. 13 
n:r 188, och Västeråsbiskopen Ödgisl Birgersons sigill från är 
1345, Pl. 13 n:r 189, båda med helgonfigurer och en knäbö
jande biskop i sigillets nedre parti. 

En motsvarande grupp biskopssigill från Norge har pu
blicerats af Harry Fett i en uppsats Studier över middelalde-
rens norske sigiller (Föreningen til Norske Fortidsmindes-
mavrkers beväring. Aarsberetning for 1903. Kristiania 1904. 
Sid. 97—100, fig. 44—48). Dessa sigill förskrifva sig liksom 
de svenska från midten af 1300-talet, men synas dock att 
döma af det anförda arbetet vara något senare än dessa. Öf-
verensstämmelsen i anordning och stil är ögonskenlig, till och 
med detaljmotiv och arbetssätt synes lika, ehuru det ej låter 
sig göra att närmare ingå på dessa spörsmål efter att endast 
ha sett de ytterst lösa och blott antydande afbildningarne i 
uppsatsen. 

Ett par drag i arrangemanget, nämligen att i några sigill 
hufvudplatsen intages af Sankt Olof, medan biskopen knäbö
jer nedtill (som på de svenska sigillen Pl. 13, n:r 188, 189), 
och att i andra sigill biskopen intar hufvudplatsen såsom stå
ende, medan de svenska biskoparne voro framställda sittande, 
visa, att de båda grupperna i förhållande till hvarandra äro 
fullt själfständiga och att en direkt kopiering ej föreligger. 

Däremot är det ju ingen fråga därom, att vi för att finna 
det gemensamma ursprunget böra gå utanför Skandinaviens 
gränser till något af medeltidens ledande konstland. Efter ett 
kort sökande blir det oss tydligt, att våra sigilltyper stamma 
från Frankrike. Vi återfinna i detta land under förra hälften 
af 1300-talet både prelat- och furstinnesigill med fullständigt 
samma karaktär som de här omtalade nordiska sigillen. 

Redan i en liten, lätt tillgänglig fransk bok om sigill, som 
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Lecoy de la Marche: Les Sceaux, Bibi. de VEnseignement des 
Beaux Arts, Paris 1889, påträffa vi så förträffliga paralleller 
som Pierre Bertrands, kardinal af S. Clementc, sigill från 1341, 
fig. 120, och Jeanne de Frances, drottning af Navarra, sigill 
från 1346, fig. 69. Och ur omfångsrikare verk öfver franska 
medeltidssigill såsom Trésor de numismatique et de glyptique 
kunna vi hämta ytterligare en mängd exempel, som bevisa 
dessa sigilltypers härkomst från Frankrike. I förbigående an
märkt synas de behagfulla damsigillen vara något för cour-
toisiens land säreget. Vid ett genomsökande af tyska och 
engelska sigillverk har jag kunnat konstatera, att de ifrågava
rande typerna icke förekomma i Tyskland eller England så 
tidigt, så talrikt och i så ren form som hvad fallet är i 
Frankrike. I Danmark förekommer ej heller någon grupp af 
liknande sigill i ren och mönstergill gestalt, ehuruväl från och 
med senare hälften af 1300-talet varianter af mestadels myc
ket förgrofvad beskaffenhet uppträda. 

Vi kunna sälunda tryggt anse, att dessa sigilltyper blif
vit införda till Sverige och till Norge direkt frän Frankrike. 
Om själfva stamparna på beställning blifvit förfärdigade där 
nere eller om de utförts här i Norden af en eller flera inkal
lade sigillgravörer och guldsmeder — ty vi få väl antaga, att 
dessa yrken stodo hvarandra nära — denna fråga torde bli 
svår att öfvertygande lösa. I alla händelser är det intressant 
att kunna spåra en direkt och snabb kulturförbindelse mellan 
Frankrike och de båda landen på vår halfö. Någon nyhet 
eller öfverraskning är dock en sådan förbindelse icke. Det 
skandinaviska prästerskapets kommunikationer med Paris äro 
för väl bekanta för att behöfva framhållas. Och därtill kom 
under Magnus Erikssons tid den rent personliga länk mellan 
Frankrike och Sverige och Norge, som utgjordes af drottning 
Blanche, dotter af en fransk prinsessa. Våra sigill äro yt
terligare ett vittnesbörd om hur drottning Blanches hof var 
ett säte för den internationella ridderliga kulturen, inplanterad 
i de nordiska rikenas karga jordmån. 


