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SVANTE NILSSON STURES SIGILL 

Av Aron Andersson 

Det s. k. Erikskoret i Västerås domkyrka har av gammall ut 
pekats som Sturarnas grav, och traditionens riklighet kunde be
kräftas genom fyndel av riksföreståndaren Svante Nilsson Stures 
större och mindre signel, när graven återfanns i samband med 
1958 års reslaureringsarbeten. Förutom sigillstamparna påträffa
des ett tvåhandssvärd vid samma skelett, som tillhört en medel
ålders, manlig individ.1 Svante Nilsson var endast något mer än 
femlioårig, när han på nyåret 1512 följde sin broder och fader i 
Västeråsgraven. 

Svante Nilssons sigilluppsättning, som torde vara den fullstän
digaste bevarade från svensk medellid, tillvaratogs i fem spridda 
delar: den större stampen som sållfynd från elt lager över bröst
korgen mellan underkäke och underarmsben, en ten frän samma 
stamps scharner under svärdsfästet över bäckenet, slumpens 
lejonformade grepp med kedja under höger lårben, ett fragment 
av greppels bottenskena vid vänster bäckenben, den mindre stam
pen under svärdet mellan lårbenen och fragmentet av denna 
stamp under svärdsknoppen ovan iinderarmsbenen. Samtliga de
lar av .sigilluppsättningen äro utförda av massivt silver. 

Det stora sigillels stamp (fig. 1 B; 3 A—B; diameter 3,3—3,4 cm, 
tjocklek ca 0,35 cm) visar en ät höger lutad larlsche-formad sköld, 
nedtill skjutande ut över det runda sigillets profilerade kant och i 
ömse sidor fattad av änglar i bröstbild med utsträckta armar; 
skölden bär Natt och Dag-vapen med övre fältet blankt, del 
undre med uppruggad yta genom oregelbunden punsning, och 
krönes av en hjälm med slutet, rundat visir i 3/4-profil ät höger. 
Hjälmen, som återgivits med en rad runda nitar i vänster sida 

1 Jfr C.-F'. Mannerstrålc, Sit Eriks kor och Sturegraven i Västerås dom
kyrka och Heribert Seitz, Elt sengotiskt svärd i Västerås domkyrka. Ovan 
sid. 1 ff. och sid 11 ff. 

25 



A II O N A N I) K R S S O N 

och ulmed halsen, uppbar en fjäderbuske av sex påfågelsfjädrar 
och i ömse sidor om denna en lilen, utåtriktad fänika, saml Iran 
hjälmens ovansida åt ömse hall en lill smala, ringlande voluter 
stiliserad mantel. Från hjälmprydnadens vänstra sida löper elt 
brett språkband med invikt anfang med bokslaven s (= sigilhim) 
och texten s u a n t e ; — språkbandet avbrutet av sköld och 
sköldhallare — n i e 1 s s o n, samt invikt ända, ornerad av tre 
små ringar. Sigillets omkrets siras av en inre, myckel smal piirl-
fris och en yttre smal kål; dess ytterkant har rundad profil. 

Stampen bär pä ryggsidan rester av scharner (fig. 1 A): tre 
breda hylsor och genom och mellan dem en skalad ränna med 
rest av stolpe och fragment av själva greppet med en rund hylsa 
och plan bottenskena med två kvarsittande slumpar av greppets 
djur (baktassarna av ett lejon); i ömse sidor om schainéret på 
mitten rester av fastlödda, breda, ringformade öglor (förmodligen 
rester av en äldre fästanordning fiir kedja iin dvi\ nuvarande pä 
lejonets rygg). — Stampen har brutits genom en vertikal klyv
ning på framsidan och en djupare, tvärgående Iran ryggsidan, 
utförd med vasst instrument (hammare och kniv?). Vid klyv
ningen på framsidan, som tydligen skett först, har det lejonfor-
made greppet legal nedvikl. och lejonmanen har lämnat avtryck 
på stampens släta ryggsida: klyvningen från ryggsidan har fiirst 
kmmal utföras, sedan handtaget bortbrutits; ell par smärre för
djupningar på ömse sidor om scharnérel och en 'motsvarande 
fördjupning i den lösa stolpen äro förmodligen resultat av en 
åverkan, som skett i avsikt att underlätta lejongreppets avlägs
nande, och samtidigt har elt mindre parti av sigillels yttre om
krets ovan fjäderbusken inpressats. 

Bland de separat funna delarna var återstoden av scliamérets 
Stolpe (längd ca 2,2 cm) och av greppels bottenskena (längd 2 cm) 
med rest av hylsa, samt stampens lejonlOrmade grepp (längd 
2,1 cm, höjd 2,2 cm) med vidhängande kedja om sju rektangulära 
länkar (varje länks längd ca 1 cm, bredd ca 0,7 cm), avslutad i 
en mindre och cn större ring (yttre diameter 2,85 cm, fig. 1 A—B). 

Lejonet är fullrunl, slående i gående ställning med upprest 
framålriklal huvud, gapande med framsträckt lunga och synliga 
tandrader, rundade kinder och knoppliknande nosspets, ögonen 
med urholkade pupiller, rundade öron och manen uppdelad i 
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Fig. 1 A—B. Sigillstamp funnen i Svante Nilsson Stures grav, Västerås dom
kyrka. 'Ii. — In Svante Nilsson Stures Grab, Dom zu Västerns, gefundener 

Slegelstempel. 
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Fig, 2 A —B. Sigillstamp funnen i Svante Nilsson 
Stures grav, Varierat domkyrka. "/. In Svante 
Nilsson Stures Grab, Dom zu Västerås, ge funde-

ner Siegelslempel. 

stora korkskruvsvridna lockar, kroppen myckel smal och liten. 
svansen instucken mellan bakbenen och avslutad i snedrefflad 
tofs pä landen; pä ryggen tjänar en förmodligen sekundärt fast-
l(i(ld ögla som fäste för kedjan, vars länkar äro massiva med 
kvadratisk genomskärning; kedjan avslulas med en liten silver
ring fäst i en större. 

Det mindre sigillet (diameter 2 cm, lig. 2 A—B samt 4 A B), 
som är brutet itu, visar lartsche-formad sköld med Natt och 
Dag-vapen på slät grund, vapnets undre hällt uppruggad genom 
punsning, dess övre hälft med en tunt ristad och knappast ur
sprunglig snedrutning i två hela och två halva resta romber; över 
vapnet i negaliv initialerna SN, och fältet omgivet av en inre 
smal och en yttre bred käl (i avtrycket vulsler). Fa stampens 
ryggsida är ell i scharner fäst, vingfonnal grepp, triangulärt med 
avskuren yttre spels och runt npphängningshål. 

Vid föremålens konservering å Statens historiska museum ocli 
vid avtrycks tagande ä Riksarkivels sigillvård visade sig stam
parna alltjämt Innehålla rester av rött och grönt vax. De torde 
följaktligen ha varit brukade kort före nedläggandet i graven. 

Genom bevarade urkunder med Svante Nilssons vidhängda 
sigill iir det möjligt alt på några år när fastställa tidpunkten för 
de brutna stamparnas lillkomst. Den större stampen har be
gagnats fiir sigillering av pergamenlsbrev i Riksarkivet, daterade 
den 2/2 1507, 23/5 1509, 26/7 1509 och 25/3 1511. Den mindre 
signeten har använls under elt pappersbrev i Riksarkivet av den 
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Fig. 3 A—B. Svante Nilssons större signei och dess nutryrk. 
sons gröfiere» Signei und dessen Abdruek, 

Svante Nils-

24/6 1507. För båda stamparna är sålunda 1507 äldsta kända 
bruknmgsår. Det ;'ir möjligt, att en systematisk genomgång av 
bevarade handlingar med riksföreståndarens sigill skulle tillåta 
cn förskjutning av denna terminus post quem (2/2 1507, fig. 8. 
24/6 1507, fig. 9) någon månad eller något iir tillbaka i liden. All 
de brutna stamparna äro de yngsta av de sigill, som Svante Nils
son brukat, lorde vara säkert. Det större sigillet är också del 
praktfullaste av Svante Nilssons kända sigill och diir fiir med all 
sannolikhet beställt under hans riksföreståndaretid. 

Genom avtryck äro ytterligare tre sigill kända fiir Svante Nils
son. Del äldsta, bevarat under tvenne brev i Riksarkivet av den 
12/4 1484, är tämligen oansenligt till format och utförande dig. 5, 
diameter 2,6 cm). — Fil yngre sigill, som blott är känt i elt enda, 
myckel skadat avtryck, förekommer under ell brev i Riksarkivet, 
daterat den 12/11 1507 (fig. 6, diameter 3 cm). Formatet har 
varit obetydligt mindre i förhållande till den nu funna stampen, 
och iiven sköldens proportionering erinrar om denna — sköld-
hållama saknas emellertid, och sköldens undre hälft är grovt 
nätrutad. Man kan förmoda, att denna stamp varit en Interims-
stamp, som förfärdigats i väntan på den nu funna sigilluppsätt
ningen, och som — efter vad breven utvisa — någon lid brukats 
jämsides med denna. Tyvärr är avtrycket alltför skadat fiir atl 
tillåta en närmare analys. 
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Fig. i A—/'.'. Svante Nilssons mindre signei och dess 
avtrgck, — Svante Nilssons kleinere» Signei und des

sen Abdruek. 

Så myckel större intresse knyter sig lil! det sigill Svante Nilsson 
begagnat under pergamentsbrev i Riksarkivet av den 29/(5 1494. 
3/2, 12/3 och 5/1 1495, 19/3 och 12/6 (2 ex.) 1504, 29/1 och 16/5 
1505, saml under etl pappersbrev sammastädes av den 7/8 1504.2 

Sedan Svante Nilsson i januari 1504 valts till Sveriges riksföre
ståndare, har htm sålunda minst halvlannat år fortsatt all bruka 
denna äldre sigillstamp (fig. 7). Om anskaffningen av den nya 
sigilluppsättningen varit omedelbart föranledd av hans nya vär
dighet, vilket givetvis ej behöver vara fallet, har beställningen 
sälunda dragit långt ut på tiden. 

Riksföreståndarens äldre sigill (diameter 2.8 cm) iir någol 
mindre iin del yngre, men kompositionen är i stort seit densamma, 
följande en alltsedan höggotiken gängse modell med lutande 
sköld under hjälmprydnad, delande inskriften i tvenne lika hälf
ter. I del yngre sigillet iir kompositionen berikad genom införan
del av änglar som sköldhållare. Men framfor allt är det yngre 
sigillet konstnärligt överlägset del äldre, starkare plastiskt och 
med en finare, kontrastrik och klar fördelning av kompositionens 
skilda element som ger cn samlad, dekorativ effekt. Vapensköl
den dominerar sigillbilden på elt vackrare sätt, hjälmens fjäder
buske har spänstig resning och lexlbandel är infogat med stark 

- För uppgifter om förekomsten av Svante Nilssons sigill under bevarade 
handlingar lackar förf. hen- S. Hallberg vid Riksarkivets sigillvård, som 
även utfört avtryck av de funna stamparna i Västerås, samt av sigillen under 
citerade brev av den 12/4 1484, 12/3 1495, 2/2 1507, 24/6 1507 och 12/11 1607, 
Dessa avgjutningar återges här i avbildning, 
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Fig, ö. Svante Nilssons sigill under brev av den t i l l 
I iS i. Efler avgjutning i SUM. — Svante Nilssons 
Siegel an einer Urkund» vom 12. April 1484, Nach 

einem Abgafi im Staatl. Hittar. Museum. 

känsla för ornamental verkan. Även vid jämförelse mellan detalj
former såsom hjälmtäckets slingor, skriftbandets invikning och 
enstaka bokstavstecken, är det yngre arbetets bättre kvalitet 
uppenbar. 

Beträffande del yngre sigillet äga vi nu förmånen all kunna 
studera originalet — den brutna stampen — och hämta upplys
ningar om guldsmedens tillvägagångssätt, Stampen iir synbarli
gen gjuten i en form, som modellerats med sigillavtryckets yttre 
rundade profil och den smala, utmed denna löpande kålen. Hela 
del inre fallets framställning inklusive pärlfrisen har därefter 
stuckits fiir hand. Inskriftens bokstäver och ringornameiil äro 
dock slagna med punsar. 

Till stampens intresse som guldsmedsförenial bidrager givetvis 
dess lejonformade grepp saml kedja och ring. Djurformade hand
tag pä sigillslampar äro ingen sällsynthet, och inför Sturestam
pens best erinras man livligt om de liggande, sittande och slående 
lejon, som guldsmederna vid denna lid gärna placerade som föt-
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Fig. H. Svante Nilssons sigill under breu uu den 12111 
1507. Efter avgjutning i SHM. — Svante Nilssons 
Siegd an einer Urkund» vom 12. Nov. 1507. Nach 

einem Abgufi im Staatl. Ilistor. Museum. 

ler på bägare, skrin etc.'1 Kedjan, som kanske ursprungligen varit 
vidfäst en äldre stamp, iir även den modebetonad genom sina 
rektangulära, slätt massiva länkar, en dyrbarare sort fin de mera 
vanliga länkarna av hopböjd silvertråd. 

Kedjan och dess ring ha givetvis underlättat sigillels hantering 
— ringen iir lagom stor för att utan svårighet trädas över ett av 
den sigillerande handens fingrar. Dessutom kan ringen ha tjänat 
till signelens (och den mindre signetens?) fästande. Praktiskt 
laget varje medeltida sigillstamp, som har karaktär av personlig 
tillhörighet, bär på ryggen ögla eller ring för fastgörande av rem 
e l l e r k e d j a . 4 

3 Ålderdomligare som lyp äro de gotiska fabeldjur, som tjäna som hand
tag pä sigillstamparna för Bo Nilsson Grip (1400-talels mitt), Lindorm Björns-
son Vinge (1400-lalels senare del) och Jöns Ulfsson Boos (omkring 1500) i 
Statens historiska museum, inv.nr 3121: B: 9, 799:2, 4765:1. 

4 Om bruket alt hära sigillatampar i kedjor jfr IV. Ewald. Sicgelkundc 
i Miinchen & Berlin) sid. 132, 
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Fig. 7. Svante Nilssons sii/ill under brev nu den 12/3 
1195, Efler avgjutning i SHM. Svante Nilssons 
Siegd an einer Urkund» nom 12. März 1405. Nach 

einem Abgnji im Staatl. I listor. Museum. 

Sigillskärningen tillhörde under medeltiden guldsmedernas upp
gifter, och det skulle vara av storl intresse att veta, vem riksföre
ståndaren gynnat med beställningen på sitt nya sigill. I huvud 
staden äro ett tiotal guldsmeder kända lill namnet vid denna tid. 
men vi iiga inga uppgifter om deras skicklighet i sigiUskäming 
och ej heller om deras eventuella förbindelser med riksförestån
daren. ' Om sigillet icke är utfört i Stockholm, har beställningen 
sannolikt effektuerats i Lubeck, där talrika borgarsigill av lik
nande typ iiro kända från medeltidens slut.1' 

5 .S. Karling. Gästriklands medeltidssigill — ett verk av Bernt Notke (i 
Konsthistorisk Tidskrift 1949) har tillskrivit ell av vara förnämare landskaps-
sigill från medeltidens slut den i Stockholm verksamme Notke. Uppgiften 
om cn sigillslickarc Martin Korff i Stockholm, som våren 1494 slod i Sten 
Stures tjänst men året därpå avvek lill Estland, iir av intresse i della sam
manhang, då den visar att Sten Sture vid della tillfälle funnit sig föranlåten 
att anlita cn speciell sigillskärare och icke någon av huvudstadens ordinarie 
guldsmeder. 

6 Se C, J. Milde. I.iihecker Biirgcrsicgcl des Mittelalters aus den Archivcn 
der Sladl I.iiheck (Lubeck 1865). — Det senmedeltida svenska sigillmaterialet 
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Fig. 8. Svante Nilssons sigill under brev av den 212 
1507. Flfter avgjutning i SHM. Svante Nilssons Sie 
gel un einer l i k n n d e uom i. Febr. 1507. Nncb einem 

Abgufi im Staatl. HlttOT. Museum. 

Om sigillets tillkomst sålunda är höljd i dunkel, kunna vi med 
en viss sannolikhet rekonstruera förloppet, när sigillet bröts och 
nedlades i riksföreståndarens kista. 

Brytandet av en avlidens sigill skedde under medeltiden, sär
skilt när del gällde en bemärkt person, under vissa ceremoniella 
former och i vittnens närvaro. Ofta fördes sigillet lill högaltaret 
omedelbar! efler själamässan och sönderslogs där av en tillkallad 
guldsmed. Ibland följde de brutna sigillen de döda i graven, 
ibland — när materialet var ädel metall — hade de avlidna redan 

Iir doch alltför titel Utforska! för all cn avvägning av frågan inhemsk till
verkning contra Import skulle kunna ske. — I Statens historiska museum 
förvaras en vacker silverstamp för doktor Johannes CeU, canonicus i Uppsala 
(inv.nr 1701:1). och en mindre anspråksfull kopparstamp för cn Laurentius 
Olavi i inv.nr 196), som i kompositionens dekorativa kraft, i ramverk, bok
stavstyper och i de karakteristiska, punsade ringornamenten visa nära släkt
skap med riksföreståndarens sigill. 
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Fig. 0. Svante Nilssons sigill under 
brev nu den 2i/ll 1507. Flfter avgjut
ning i SHM. — Svante Nilsons Siegel 
an einer Urkund» vom 2i . Juni 1507. 
Nach einem Abyujl im Staatl. Histor. 

Museum. 

i livstiden förordnat, om silvret skulle gå till någon bestämd 
arvinge eller nedsmältas och begagnas till fromma gåvor åt kyr 
kan. I Svante Nilssons fall ha sådana bestämmelser tydligen ej 
existerat. Döden kom överraskande för riksföreståndaren. Nyårs-
firandet i Västerås var bara en etapp på vägen till Arboga, där 
ett herremöte var utlyst till den (5 januari, och stora beslut vän
tade. 

ZUSAMMENFASSUNG 

A. Andersson: Svante Nilsson Stures Siegel. 
Während der Bestaurierung des Doms zu Västerås wurden im Grab des 

Beichsverwesers Svante Nilsson SI ure (f 1512) die aus massivem Silber 
hergcstelllen Stempel von zwei seiner Siegel gefunden, der Stcmpel des 
gröfieren Siegels mit löwengeformlem Griff und anhängender Kette (Abb. 
1—4). Fiir beide ist 1507 das älteste belegbare Verwendungsjahr (Abb. 8—9). 
Zwei ältere in Abdriicken bekannte Siegel Svante Nilssons (Abb. 5 und 7) 
sowie ein nur in einem einzigen Abdruek vom Jahr 1507 bekanntes Siegel 
(Abb. 6) sind anspruchsloser als das nun gefundene grofie Signet, das vermut
lich von Svante Nilsson in Stockholm oder möglicherweise in Lubeck bestelit 
worden isl, nachdem er 1504 Beichsverwcser geworden war. 
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