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The author presents five hitherto unpublished medieval seal matrices, found 
in excavations in Finland: in the ruins of the Bishop's Palace at Korois near 
Abo, in Bjärnå Church in the diocese of Abo, and in Tavastehus Castle in 
southern Finland. These finds — all dating from the 14th century — double 
the number of the known seal matrices from Finland and add two names to the 
little known clergy of the Finnish Middle Ages. 

Jussi-Pekka Taavitsainen, Museiverket, PB 913, 00101 Helsinki 10, Finland. 

I sitt verk Finlands medeltidssigill har Hau
sen (1900) inte publicerat alla medeltida si
gill. Några sigill som kommit till hans vet
skap efter publiceringen är avbildade i Fin
lands medeltidsurkunder (se t. ex. F M U I 
487). Erik Anthoni (1955 s. 74 f.) har publi
cerat två antagligen finska sigill som saknas 
hos Hausen. 

Hausen nämner att endast två stampar till 
finska sigill finns bevarade. Den ena har va
rit i privat ägo och har tillhört systrakon-
ventet vid Nådendals kloster (nr 80 hos 
Hausen) och den andra, som hör till Dan
marks nationalmuseums samlingar, har till
hört Knutsgillet på Åland. Samma år som 
Hausens bok utkom, år 1900, publicerade 
J. R. Aspelin två klerikala sigillstampar ur 
Nationalmuseets samlingar, varav den ena 
hade kommit till museets samlingar från 
Hattula utan närmare uppgifter, den andra 
från Bjärnå. Aspelin kunde dock inte identi
fiera stamparnas ägare. Frågan om deras 
identitet kommenterades följande år på ett 
trovärdigt sätt av Ad. Neovius (1901). 

Även i samband med arkeologiska utgräv
ningar har man i vårt land funnit sigillstam
par. Det klostersigill man fann vid undersök
ningarna av den s. k. klosterkällaren på Kö

kar år 1974 har publicerats av Matts Dreijer 
(1975) och samma sigill har behandlats även 
av Torsten Edgren (1977). I samma artikel 
presenterar Edgren (s. 419 f.) ett borgerligt 
sigill, funnet år 1977 vid utgrävningarna på 
Högholmen i Hitis. I Sverige, närmare be
stämt vid utgrävningarna av Uppsala, har 
man år 1977 funnit ett sigill som bör näm
nas i detta sammanhang: en sigillstamp, som 
tillhört S:t Johannesgillet i Saltvik (Tegnér 
1978). 

Förutom stampar har man vid utgräv
ningar även gjort andra sigillfynd. I sam
band med restaureringsarbetena i Äbo dom
kyrka fann man i S:t Hemmings helgonkista 
vaxdelar från åtminstone tre olika icke när
mare identifierbara sigill (Rinne 1932 s. 
316 f.). 

De ovan uppräknade sigillen är dock inte 
de enda medeltida sigillfynd man gjort vid 
arkeologiska utgrävningar efter publiceringen 
av Hausens sigillbok. I det följande skall 
beskrivas sex utgrävningsfynd som är i min 
kännedom. Ett av fynden är inte en egentlig 
sigillstamp men torde höra hemma i detta 
sammanhang. 

De äldsta fynden härrör från biskopsbor
gen i Korois. Under utgrävningarna under 
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Fig, 1. Sigillstamp av brons från biskopsborgen i Fig. 2. Sigillstamp av brons från biskopsborgen i 
Korois; 1300-talet. Skala 1:1. Teckning J. Jaati- Korois; 1300-talet. Skala 1:1. Teckning J. Jaati-
nen. Finlands Nationalmuseum, Helsingfors. - Seal nen. Finlands Nationalmuseum, Helsingfors. - Seal 
matrix of bronze from the Bishop's Palace at matrix of bronze from the Bishop's Palace at 
Korois; 14th century. Korois; 14th century. 

sommaren år 1900 fann man en rund sigill
stamp av brons (NM hist. avd. 52100:234; 
fig. 1) från vars övre kant en bit har spjäl
kats av eller brutits lös; likaså saknas hand
taget helt. Mitt på sigillet finns ett fyrdelat 
vapen — ett likadant som Tott-ättens vapen 
— och sigillet kantas av en inskrift där man 
kan urskilja följande bokstäver: ARALDI: 
LE (eller C) C (eller E) . De två följande 
bokstäverna är NI . 

Även om vapnet är precis likadant som 
det Tottska behöver det inte tillhöra denna 
ätt, för detta fyrdelade vapen har använts 
även av några andra nordiska ätter under 
medeltiden. Vapnet har använts åtminstone 
av Nils Kyrning, riddare och konungens råd 
och av Lekr Ofradsson (Hildebrand 1862 
och 1867, 3 serien Pl. 32:570 och 20:347) . 
Den sistnämnda personen är intressant ur 
Koroissigillets synpunkt. Förnamnet på den
na person, nämnd som riddare 1365 och an
sedd som hövitsman i Uppland, för genast 
tankarna till den fragmentariska senare de
len av inskriften på det ovan framställda si
gillet. Kanske var denne Harald, ägare till 
sigillet och bärare av samma vapensköld, en 
son till Lekr Ofradsson? 

Den andra sigillstampen funnen i Korois 
är illa medfaren av korrosion och har gått 
sönder i tre bitar. (Fig. 2, N M hist. avd. 
52100: 712; avtrycket är inte tecknat.) Mitt 
på stampen syns vapensköldens konturer, 
men man kan inte längre urskilja någon va
penbild. Längs kanterna löper en majuskel-

inskrift, varur Korois utgrävare J. Rinne har 
urskiljt och varur man ännu med möda kan 
urskilja följande bokstäver: S'M . . . NI : 
OLHVVS. Antagligen är det fråga om någon 
Magnus Olofssons sigill. Detta namn upp
träder ofta i våra medeltida källor, visser
ligen först på 1400-talet, då Korois redan på 
grund av förstörelsen som inträffade år 1396 
hade övergivits (Koivunen 1979). Ägaren till 
Koroissigillet kan inte identifieras då vapen
skölden saknas. Likaledes är det svårt att 
säga — om man inte tar i beaktande den 
vink själva fyndplatsen ger — om detta si
gills ägare såväl som ägaren till det andra 
sigillet i Korois har tillhört det världsliga el
ler det andliga frälset, för man vet att hög
ättade andliga även använde ättens vapen i 
sina sigill. 

Lämpligt att beskriva i detta sammanhang 
är ännu ett gåtfullt fynd från Korois: ett sil
verföremål som är gjort av två åttkantigt 
skurna skivor som är lödda mot varandra. 
Den överst belägna dekoreras av ett vapen 
och i den undre har fästs tvärsgående mot 
skivan en silverkrok (fig. 3, N M hist. avd. 
52100: 667). Man vet inte med säkerhet vad 
slags föremål detta är; Rinne har antagit att 
det är en silverhake från ett halsband. Haken 
hittades i tegelgrav nr 3 där man också fann 
sex mynt från 1200- och 1300-talen. Rinne 
har förmodat att ett av mynten kan hänfö
ras till sekundärgravar, och fyra mynt kan 
ha hamnat i graven med jordfyllnad. Ett 
oidentifierat myntfragment hittades mellan 
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Fig. 3. Vapenförsett silverföremål från biskopsbor
gen i Korois; 1300-talet. Skala 1:1. Finlands Na
tionalmuseum, Helsingfors. - Unidentified silver 
artefact with coat-of-arms; from the Bishop's Pa
lace at Korois. 14th century. 

Fig. 4. Sigillstamp av brons från Bjärnå kyrka; 
1300-talet. Skala 1:1, Teckning J. Jaatinen. Fin
lands Nationalmuseum, Helsingfors. - Seal matrix 
of bronze from Bjärnå Church, Finland; 14th 
century. 

silverhakens skivor (Koivunen 1979 s. 103). 
Även om man inte kan ge en säker mynt
datering åt haken, tar man knappast fel om 
man daterar den till 1300-talet. 

Vapnet som dekorerar den övre av hakens 
skivor påminner om Natt och Dag-ättens 
vapen, vars sköld är delad. Skillnaden är 
dock den att nederdelen är snedrutad. Till 
detta vapen har jag inte lyckats finna någon 
motsvarighet. 

I samband med reparationsarbetena i 
Bjärnå kyrka 1962 sållade man jorden un
der kyrkans golv och gjorde då två medel
tida sigillfynd. Det ena av dessa fynd är en 
sigillstamp av brons (fig. 4, N M hist. avd. 
62106:2) , som kantas av följande text: S • 
J O H I S • T O R G I L L I . Då man närmare 
granskar sigillet finner man att det från det 
första I :et utgår tre tunna streck som är tun
nare utgraverade och det förefaller som om 
man först felaktigt börjat gravera ett E i 
stället för ett I. Mitt på sigillet avbildas Jo
hannes döparens ansikte (jfr Hausen 1900 
nr 54). Motivet visar att sigillet har tillhört 
det andliga ståndet. 

Namnet Johannes Torkilsson, som före
kommer på sigillet, är inte något unikt namn 
i finska medeltidsurkunder fr. o. m. 1400, 
men inte en enda person som förekommer i 
källorna med detta namn har tillhört det 
andliga ståndet. Ingen av dem skulle heller 
passa på grund av tidsskäl, för majuskelin-
skriften som kantar sigillet ger det något 
slags terminus ante quem-datering: det 

måste vara utfört före sekelskiftet 1300— 
1400, för efter 1300-talets mitt började ma-
jusklerna ersättas med minuskler (Norberg 
1970). 

Det må i förbigående konstateras, att den 
ovannämnda dateringen passar även för de 
övriga sigill som nämnts i denna artikel, då 
de alla till sin form är runda. Dessa runda 
stampar användes under hela medeltiden 
och även härefter. Det är alltså omöjligt att 
datera dem på basen av deras form. Även 
om vi inte har lyckats identifiera sigillets 
ägare, kan vi dock våga oss på gissningen att 
detta klerikala sigill har tillhört någon kyrko
herde vid namn Johannes Torkilsson, som 
verkat i socknen på 1300-talet. 

Det andra fyndet från Bjärnå är ett fynd 
av ett sigill (NM hist. avd. 62106: 127) där 
man endast kan läsa första och sista boksta
ven: S och N. Därutöver är hälften av den 
nästsista bokstaven kvar, men det lönar sig 
inte att försöka tolka den. På sigillbitens kant 
kan man även urskilja en liten del av en 
vapensköld (fig. 5) . Sigillet är tydligen ska
dat med flit, vilket inte är så märkvärdigt 
då det är funnet i en kyrka. För att förhindra 
missbruk nedlades stampen ofta med den av
lidne i graven varvid man dessutom förstörde 
den. Detta sigillförstörande kunde under 
medeltiden, i synnerhet då det var frågan 
om högt uppsatta personer, ske under iakt
tagande av vissa ceremonier och i vittnens 
närvaro. Ofta fördes sigillet efter själamäs
san till huvudaltaret, där det förstördes av 
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Fig. 5. Fragmentarisk sigillstamp av brons från 
Bjärnå kyrka. Skala 1:1. Teckning J. Jaatinen. 
Finlands Nationalmuseum, Helsingfors. - Fragmen
tary seal matrix from Bjärnå Church, Finland. 

Fig. 6. Sigillstamp av silver från Tavastehus slott, 
rum 25; 1300-talet. Skala 1:1. Teckning J. Jaati
nen. - Seal matrix of silver from Tavastehus Castle, 
room nr. 25, with a representation of S. Margaret; 
14th century. 

en ditkallad guldsmed. Ibland följde det 
förstörda sigillet med den avlidne i graven, 
ibland, om det var frågan om ädelmetall, 
kunde den avlidne under sin livstid ha be
stämt att någon släkting skulle ärva metal
len. Den kunde också smältas ner och done
ras till kyrkan (Andersson 1959). Det är 
även högst antagligt att sigillstamparna från 
Korois, antagligen ursprungligen från gravar, 
är förstörda med flit. 

Det sista sigillet som behandlas har hittats 
i samband med restaurcringsarbetena i Ta
vastehus slott i golvfyllnaden i rum nr 25. 
Det ifrågavarande fyndet är en fullständigt 

hel sigillstamp av silver som tillhört en med
lem av det andliga ståndet. I kanten står S' 
U R W BERNTA. I sigillets mitt är en bild 
av S:ta Margareta (fig. 6) . Sigillägarens 
namn har jag inte kunnat finna i våra skrift
liga källor. 

De ovan framställda sigillen som hittats i 
samband med arkeologiska utgrävningar ut
gör ett betydande tillskott till vårt fåtaliga 
medeltida sigillmaterial; de har ju dubblerat 
det hittills kända antalet stampar. Därutöver 
har åtminstone två nya namn tillkommit till 
den ofullständigt bevarade raden av repre
sentanter för det medeltida finska andliga 
ståndet och, ytterligare, en vapensköld. 
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