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Heraldiker på årsmötet i Borås. Stående från vänster: Carl-Axel Rydholm, Grästorp, Per-Olof Widing, Västra 
Frölunda, Kenneth Wulcan, Grästorp, Harald Broberg, Levene och Lennart Wasling, Borås. Sittande från vänster: 
Tor Flensmarek, Vä, Jesper Wasling, Borås, ordförande Ingemar Apelstig, Trollhättan, Stefan Bede, Borås och Rut 
Flensmarck, Vä. (Foto: AlfDjerf) 

Svenska Heraldiska Föreningen höll årsmöte 
Av Alf Djerf 

Svenska Heraldiska Föreningen hade års
möte fredagen den 2 april 1993 på Scan-

dic Hotell i Borås. Föreningens redaktör, 
jur kand Tor Flensmarck, Vä vid Kristian
stad, visade i sitt föredrag exempel på hur 
bomärken utvecklats till heraldiska vapen 
och även hur heraldiska vapen omformats 
till bomärken. Han visade genom exempel 
hur bomärken och heraldiska vapen förts 
samtidigt. Genom sitt bildmaterial visade 
han exempel på den rika skatt som finns i 
äldre handlingar. Ett material som ännu 
inte är helt utforskat. 

Skansen Kronan i Göteborg kommer att bli 
mötesplats för vår-sommarmötet i mitten 
på juni. 

Borås Heraldiska Förenings ungdomar 
presenterade en intressant utställning om 

var de' 'sköldebärande" släkterna hade sina 
sätesgårdar i södra och mellersta Sverige. 
Man hade även konstruerat sällskapsspel 
som bygger på heraldiken. 

Ungdomar i styrelsen 
Av de 20-talet ungdomar, som bildat en 
heraldisk lokalavdelning i Borås, invaldes i 
Svenska Heraldiska Föreningens styrelse 
Jesper Wasling och Stefan Bede efter vete
ranerna Ingemar Torefalk, Göteborg, och 
Owe Wennerholm, Fjärås, vilka hade un
danbett sig förnyat förtroende. 

Ingemar Torefalk och Owe Wennerholm 
tackades på mötet för sina värdefulla insat
ser. Styrelsen består numera av: ordförande 
Ingemar Apelstig, Trollhättan, vice ordfö
rande Carl-Axel Rydholm, Grästorp, sekre-
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terare Per-Olof Widing, Västra Frölunda, 
kassör Ella Söderström, Kristianstad, Per-
olow Jonsson-Falck, Göteborg, Jesper Was-
ling, Borås, Stefan Bede, Borås och Tor 
Flensmarck, Vä, vilken är redaktör för för
eningens tidskrift Vapenbilden. Revisorer 

är Bengt-Göran Lundqvist och A l f Djerf, 
Grästorp. Ersättare Kenneth Wulcan och 
Sven-Åke Ståhl, Grästorp. Valberedningen 
består av Perolow Jonsson-Falck (samman
kallande), Carl-Axel Rydholm och Al f Djerf. 

BORÅS HERALDISKA FÖRENING 
JXid årsmötet den 28 februari 1993 iBor-
V ås valdes följande styrelse: ordförande 
Stefan Bede, vice ordf Magnus Persson, 
sekreterare Jesper Wasling, kassör Mathias 
Svennungsson, styrelseledamöter Magnus 
Andersson, Greger Lundstedt och Jonas 
Rengensjö. Kontaktpersoner är Stefan Bede, 
Allégatan 64, 502 31 Borås (tfn 033-
12 57 85) och Jesper Wasling, Södra Kyr
kogatan 44, 502 33 Borås (tfn 033-
11 95 92). 

Heraldisk aktivitet 
inom föreningen har resulterat bl a i följan
de ännu oregistrerade vapen för ordföran
den (Bede; ritat av honom själv), sekretera
ren (Wasling 2; ritat av Tor Flensmarck) 
och dennes broder (Wasling 1; ritat av ho
nom själv). Noteras kan att Stefan Bedes 
vapen till sköldinnehållet (stormstege; dock 
ej tinkturerna) överensstämmer med ur-
adelsätten von Bredow från Brandenburg, 
av vilken jägmästaren Akim von Bredow 
erhöll dansk adelsbevillning 1642. Han av
led 1660 utan söner. (Red) 

Wasling 1 Wasling 2 
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EN HERALDISK UTSTÄLLNING 
Av Erik Spe 

/ i l l den 12 september 1992 hade arkiva-
/ rien och historikern Bror Jacques de 
Waern anordnat en heraldisk utställning i 
Flora & Litteris lokaler vid Storgatan i Stock
holm, vilken utställning pågick till måna
dens slut. Konstnären presenterade utställ
ningen för en intresserad grupp åhörare vid 
ett föredrag den 15 september. Den större 
delen av utställningen bestod av de svenska 
24 landskapsvapnen, som nyritats efter in
gående historiska studier. I utställningen in
gick också ett antal kommunvapen. 

Antal taggar, rovdjur och fåglar 
Utländska heraldiker har hävdat, att den 
heraldiska hjorten skall vara en tolvtagga-
re. Fråga är om ett sådant krav också bör 
gälla den svenska älgen, som ju finns både 
i Gästriklands och i Jämtlands vapen. 

I nuvarande landskapsvapen saknas åt
skilliga av de i den svenska faunan förr 
vanliga djur, som lämpar sig väl att återge i 
heraldiska sammanhang, t ex av rovdjur: 
björnen, vargen, mården och lodjuret samt 
av fåglar: svanen, tranan, korpen och du
van. 

Sverige - Finland 
och de erövrade provinserna 
Svensk och finländsk landskapsheraldik har 
historiskt sett ett samband och bör ju gärna 
samordnas, \fopnen i de s k erövrade pro
vinserna kan anses intaga en viss särställ
ning. Blekinges vapen - en stubbe eller 
stam utan grenar med ett antal blad - har 
kritiserats. Det gröna trädet med den lika
ledes trekronorprydda "bruna" stammen i 
andra hjälmprydnaden i friherrliga ätten 
Lagerbielkes vapen enligt doktor Ranekes 
"Svensk adelsheraldik" ger ett bättre in
tryck av att vara en välvuxen ek. En heral
disk ek bör nog inte sakna ekollon. 

5, Danderyd 
Åtskilliga svenska landskapsvapen åter

finns i adliga vapen, främst i betitlade ät
ters vapen, men också i av konungen fast
ställda ordensvapen, kanske emellanåt i ett 
skick, som inte helt överensstämmer med 
nutida begrepp om vapnets utseende. En 
utredning i detta hänseende skulle möjli
gen kunna bidraga till vapnets historia. 

Nytt landskapsvapen? 
Uppgifter ha publicerats om att planer finns 
på att konstruera ett nytt landskapsvapen. 
I det nya landskapet skulle ingå en del av 
Västerbotten, och landskapet skulle döpas 
till Norrbotten. Heraldiker hoppas säkerli
gen, att en så ohistorisk nykonstruktion inte 
måtte komma till stånd. Norrbottens rege
mente har Västerbottens ren i sin fana. 

Stimulans 
Utställningar och föredrag av förevarande 
slag är givetvis ägnade att stimulera intres
set för heraldik, vilket bör tacksamt note
ras. 

Utställningen och föredraget följdes upp 
efter nyår vid en sammankomst för en stor 
grupp intresserade pensionärer i Oscars för
samling i Stockholm, varvid förre statshe-
raldikern major Jan von Konow visade 
svenska och finländska landskapsvapen och 
mycket instruktivt berättade om de svenska 
landskapsvapnens tillkomsthistoria. 
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ULVHILD 
En misskänd svensk drottning på 1100-talet 

Av Orvar Brooling, Solna 

7~ Överselö kyrka på Selaön i Mälaren 
JL finnes ett stort antal välbevarade kalk
målningar, som av Antikvarisk-Topogra-
fiska Arkivet (ATA) konstaterats vara ut
förda av "Mälardalsskolan, 1400-talets 
mitt''. I kyrkobeskrivningen' 'Överselö kyr
ka' ' av Bengt Ingmar Kilström, Sörmländ
ska kyrkor -76 (3:e upplagan, odaterad, 
Södermanlands läns hembygds- och musei-
förbund), redovisas målningar avbildande 
Petrus, Paulus, Johannes döparen, evange-
listen-aposteln Johannes, Andreas, Barto
lomeus, Lucas, Marcus, Matteus samt hel
gonen S:t Olof, S:t Henrik, S:t Botvid, S:t 
Sigfrid, S:t Eskil, S:t Erik, S:ta Ursula, S:t 
Stefan, S:ta Margareta, S:t Laurentius, S:t 
Benedict, S:t Antonius av Padua, S:t Bern
hard av Clairvaux - Cistercienserordens 
grundare. Dessutom talar kyrkobeskrivning
en om ytterligare en målning: "gestalten i 
västra valvkappan är gåtfull: ett krönt man
ligt helgon med bok i handen". 

"Okänt krönt manligt helgon" 
I kyrkobeskrivningen finnes inga avbild
ningar av de ovan uppräknade kalkmål
ningarna, ej heller av den i all litteratur 
som ett okänt krönt manligt helgon uppfat
tade figuren. ATA kallar figuren "Helig 
Konung" ännu så sent som i mars 1993. 

Då jag alltsedan 1979 genom korre
spondens med olika instanser sökt få till 
stånd en total omvärdering av sistnämnda 
målning, som torde vara en vacker fram
ställning av en krönt drottning i för sådan 
lämpad klädsel, utan att få någon att attes
tera min mening, kanske det - detta histo
riska år och jubelår för Kyrkan - kan vara 

Drottning Ulvhild avbildad i Överselö kyrka, enligt 
förf. (Foto: återgivet med tillstånd av ATA, detalj) 

motiverat att framlägga vad jag grundar 
min mening på. 

Ulvhildskyrkan 
Överselö kyrka benämnes 'ULVHELDS-
KYRKA' i följande historiska dokument: 
Förteckningen över den s k sexårsgärden 
till påven 1314 (Diplomatarium Svecanum/ 
DS 1947) samt i följande brev och diplom 
från bl a ärkebiskopen i Uppsala DS 2634, 
2635, 2889, 2910, 3954, 4083, 4469 och 
4859. 
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Detta har man i litteraturen sökt förkla
ra med att kyrkan vore uppkallad efter ett 
helt okänt kvinnligt helgon, vilket verkar 
osannolikt, då beteckningen "Ulvhildskyr-
kan" var en officiell beteckning enligt ovan. 

Kyrkobeskrivningen omnämner ej alls 
någon Ulvhild eller begreppet Ulvhildskyr-
kan, ej heller ovan nämnda officiella doku
ment. 

Drottning Ulvhild 
Fallet måhända kan få sin förklaring av att 
konung Sverker d ä:s drottning Ulvhild ge
nom gissningar i fåvitsko av berömda his
toriker som Messenius och andra från 1500-
talet framställts i en mycket ofördelaktig 
historisk dager, vilket kanske bäst framgår 
av följande citat ur Åke Ohlmarks bok 1973 
och 1976 " A l l a Sveriges Drottningar" på 
AWE/Gebers förlag: "Ulfhild Håkonardot-
ter är den svenska drottninglängdens verk
liga femme fatale, en manslukerska, gift-
mörderska och intrigmakerska av italien
ska renässansdimensioner. 1116-17 gift rned 
den svenske kungen Inge dy. 1118 torde 
hon lurat Inge att mörda hans samregent 
och äldre bror kung Filippus. 1125 blev 
kung Inge förgiftad med ond dryck i Vreta, 
och bakom mordet stod sannolikt Ulfhild 
och stormannen Sverker Kolsson (skall vara 
Ubbesson, min rättelse), som kan ha varit 
drottningens älskare. 1130 gifte hon om sig 
med den nye svenske kungen Magnus den 
starkes (Nielsens, min anm) far kung Niels 
av Danmark. Samma år torde hon ha eggat 
Magnus att mörda hertig Knud Lavard samt 
Sverker att med list besegra sina motstån
dare bland svearna och västgötarna. 1132 
lämnade hon kung Niels, som dog under 
outredda omständigheter kort därefter, 1134, 
och ingick ett tredje gifte med Sverker, nu 
relativt obestridd kung av Sverige. C:a 1135 
blev hon mor till Karl Sverkersson, seder
mera kung i Sverige (Ohlmarks nämner ej 
de övriga barnen Johan, farfar till Ingrid 
Ylva, Ingegerd, priorinna i Vreta kloster, 
Helena, gift med den danske delkonungen 

Knud Magnusson, död 1157; min komplet
tering). 

1143 då sent omsider samvetet slog hen
ne, föranledde hon grundandet av Alvastra 
kloster, till vilket hon skänkte gård och 
grund, senare samma år även Nydala. 1148 
avled hon, troligen på Alvastra kungsgård.'' 

Ohlmarks uppgifter torde till största 
delen bygga på ogrundade gissningar av 
Messenius och eftersägare, på missuppfatt
ningar i isländska sagor, som han var tro
ende på, samt ett därpå grundat felaktigt 
omdöme om Ulvhilds liv och leverne. 

"Ulvilda Norica" 
Den som vill förstå mer av misstagen bör 
läsa artikeln "Ulvilda Norica" i Historisk 
tidsskrift (utgitt av den norske historiske 
förening, 5:5, 1924), vari det mesta eller 
allt om svenska historikers misstag och för
utfattade meningar om drottning Ulvhild 
får sin rimliga förklaring. Men alltfort finns 
misstagen om Ulvhilds äktenskap m m kvar 
i svenska encyklopedier, romaner och tid
skrifter, t ex 'Tre konungars drottning" av 
Birgitta Ahlberg, i radioföredrag av 
Gunnar E Sandgren 1984, artikel av sam
me författare i "Kulturens Värld": Hon 
var en orm, vår nordiska Livia (s 36 i sept-
dec numret 1989). 

Nämnda norska artikel "Ulvilda Nori
ca" synes göra klart att Ulvhild aldrig varit 
gift med Inge d y, att hon första gången var 
gift med kung Niels och andra gången med 
kung Sverker d ä och att den s k Scepter-
episoden, då hon skulle "eggat" Magnus 
Nielsen att mörda Erik Ejegods son Knud 
Lavard torde bygga på fantasier och miss
uppfattningar i Helmholds slaviska kröni
ka, som författats 30-40 år efter episoden 
ifråga. \&rken styvmodern Ulvhild eller 
modern Margareta Fredkulla (död ca 1127) 
namnes i krönikan vid namn. (Nord fam 
bok skriver: "Efter Margaretas död tänkte 
Magnus - ytterligare upphetsad av Henrik 
Skatelår - på att röja Knud ur vägen".) 

Eftersom krönikan är den enda källan 
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Konung Karl Sverkerssons sigill (t v) och kontrasigill (th) 1164-1167. Han var son till drottning Ulvhild och 
konung Sverker d å. (Ill: B E Hildebrand: Svenska Sigiller från Medeltiden) 

frånsett isländska sagor om Ulvhild i detta 
skede, har fältet varit fritt för gissningar. 

Ulvhild kan därför knappast - som en 
isländsk saga förtäljer - varit gift med an
dra än kung Niels i Danmark och kung 
Sverker d ä i Sverige, och det torde vara 
osannolikt att hon medverkat vid kung F i -
lippus' död 1118, eller vid kung Inge dy:s 
död genom ond dryck i Vreta omkring 1125 
och inte heller torde hon ha haft något med 
kung Niels' död att skaffa, då han var på 
flykt från det förlorade slaget vid Foteviken 
i Skåne år 1134; i själva verket dödades han 
under det danska inbördeskriget efter mor
det på Knud Lavard (1131) av staden Sles-
vigs borgare, som var medlemmar av Knuts
gillet (enl Nord fam boks 2 :a upplaga). Inte 
heller Svenskt Biografiskt lexikon nämner 
något om mord på kungarna Filip(pus) och 
Inge d y genom medverkan av Ulvhild. 

Ulvhild i Överselö kyrka 
Hur vi än vil l ställa oss till det eventuellt 
berättigade i gissningarna om drottning 
Ulvhilds liv och leverne, som kan förklara 
att man i Ulvhildskyrkan velat förneka hen
nes vackra bild, - som kan ha haft en förla
ga i Sverkerska ättens moderkyrka Kaga i 
Östergötland, vari en idag mycket fragmen

tarisk muralmålning finnes som uppges fö
reställa drottning Ulvhild och som kan vara 
målad under hennes livstid - måste vi kon
statera, att målningen i Överselö kyrka (Ulv
hildskyrkan) ej kan föreställa vad man hit
tills gissat "ett okänt krönt manligt helgon 
med bok i handen''. Istället bör denna mål
ning - som jag med ovanstående velat be
visa - föreställa Sverker d ä:s drottning Ulv
hild, grundare av bl a Alvastra, med kan
ske ett fundationsdiplom för detta kloster i 
vänster hand. Konstnären av Mälardals
skolan har otvivelaktigt menat sig fram
ställa en krönt drottning (Ulvhild) genom 
utformningen av glorian, som är enkelkon-
turerad liksom på de andra kvinnliga i kyr
kan och genom klädedräkten - trekvarts
långa ärmar till skillnad från de manliga 
helgonens dubbelkonturerade glorior och 
traditionella klädsel med långa vida ärmar. 

(Artikeln tidigare publ i Ledungen nr 1/93) 
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KRISTI GRAV I FORSHEMS KYRKA 
Av Bror Jansson, Halmstad 

I Aan talar ofta om att gamla kyrkomål-
/ / ningar utgjorde de fattigas Bibel. Bibel
kunskap inhämtades genom studier av de 
många bibliska målningarna. 

Men vi har också haft minneskyrkor, 
där Jesu lidandes historia kunde upplevas 
på ett särskilt sätt. Det skedde genom bibel
läsning och böner och andakter i anslut
ning till bildframställningar i kyrkan. Som 
symbol för "Kristi grav" utfördes en stor 
gravkista eller sarkofag och denna utgjorde 
altare i Forshems kyrka i Skara stift. Detta 
hade på framsidan stenreliefen "Kvinnor
na vid Jesu tomma grav och den uppstånd-
ne Frälsaren". På ena kortsidan avbildades 
"Jesu korsnedtagning" och på den andra 
kortsidan "Jesu seger över djävulen i döds
riket". Baksidan av altaret stod intill kor
väggen. Framför altaret kunde folk i åskåd
liga bilder se passionshistoriens händelser. 
Bakom altaret är ett fönster med den s k 
Jakobsstegen med trappsteg upp till fönst
ret. Alla stenrelieferna till "Kristi grav" i 
Forshems kyrka är kvar men de har fått en 
sekundär placering. 

Den Heliga Gravens Orden eller Sepulkri-
nerna, en orden grundad år 1114 i Jerusa
lem. Prästerna vid Gravkyrkan kallades 
korsbröder. De firade daglig mässa eller 
gudstjänst. Intill kyrkan i Forshem låg san
nolikt ett Helgeandshus eller sjukhärbärge. 
Helgonbilderna av S:t Nikolaus av Myra 
och S:t Martin av Tours visar tydligt, att 
kyrkan varit pilgrimskyrka. På en tympa-
nonsten i Forshems kyrka finns en inskrip
tion, som i översättning lyder: "Denna kyr
ka är invigd åt Jesus Kristus och den Heliga 
Graven". 

Med dessa korta rader hoppas jag att någon 
kan ge tips om "Kristi Grav-traditioner" i 
Sverige och sända till: Teol.dr Bror Jans
son, Österängsgatan 18m, 302 53 Halm
stad. 

(Se förfs artikel "Kristi Grav i Forshems kyr
ka", Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift, 
årgång 88, juni 1990, Nr 2 s 29ff.) 
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SKOTSKA VAPEN 
Av Erik Spens, Danderyd 

CT*tt reklamtryck berättar om en 1992 pub-
(Z, licerad bok "The Davidson/Davison 

Armorial", som redovisar mer än femtio 
vapenbilder i svart-vitt och nio bilder i färg. 
Sifferuppgifterna vittnar om att skotska 
klanvapen kan förekomma i ett stort antal 
variationer. Två samtidigt levande perso
ner får inte bära samma vapen. 

Boken kostar 35£ stg, och checken skall 
utställas på författaren The Count of Clan-
dermond, 15 Manor Drive, Lisborn, Co, 
Antrim, BT28 IJH, Northern Ireland. 

Reklamtrycket berättar också om en 
något äldre bok av samme författare "The 
Davidsons/Davisons of Ulster", publicerad 
1989 med i huvudsak genealogiskt inne
håll. Ett begränsat antal bokkopior finns 
till salu. Beträffande båda böckerna gäller 
samma betalningsvillkor. 

"Skotsk adlig ätt" 
I den svenska adelskalendern redovisas ett 
antal ätter, som anses härstamma från Skott
land. Nu omskrivna släkt har skotskt ur
sprung. I adelskalendern brukar nämnda 
ätter vara presenterade i ätteingresserna som 
''Skotsk adlig ätt". Men i Skottland skiljer 
man mellan feodal adlig ätt och betitlad 
lordätt. Fråga är om inte påstådd adlig ätt i 
verkligheten är en släktgren med klanva
pen. I äldre kalendrar finns exempel på för
växling mellan feodal baronvärdighet och 
sentida baronettitel. Kalenderns ätteingres
ser skall emellertid omarbetas. För kalen
derredaktionen bör det vara en angelägen 
uppgift att - kanske lämpligen efter förfrå
gan hos Lyon Court i Edingburgh - försöka 
att beträffande förevarande ätter lämna 
bättre uppgifter än vad nu torde vara fallet. 

The Arms of Davidson ofTulloch 
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VÄXELBRUK 
av heraldiskt vapen och bomärke under medeltiden 

Av Tor Flensmarck, Vä 

id Svenska Heraldiska Förenings års
möte den 2/4 1993 i Borås berättade jag 

något om vad man väl närmast kan benäm
na växelbruket av heraldiskt vapen och bo
märke i Norden under medeltiden. 

Gränsdragningen 
mellan heraldiskt vapen och bomärke utgör 
oftast inte något större problem. Endast i 
vissa fall är bomärket förväxlingsbart och 
då endast i form av sigill eller inom sköld, 
t ex på gravstenar, stolståndsgavlar, bislags-
stenar och dörröverstycken: ett hjärta, ett 
ankare, ett kors, ett hjul o dyl. 

Två olika signeter 
Låt oss börja med den tydligaste varianten: 
att en person brukade 2 signeter, den ena 
med heraldiskt vapen och den andra med 
bomärke. Det tidigaste kända exemplet är 
lagmannen i Västergötland, Algot Bryn-

iulfsson (känd o. 1260-1287). Hans heral
diska vapen respektive hans initialbomärke 
" A " återges i F igA. 

Förenkling av heraldiskt vapen 
ger Gyrder Niklissons (känd 0.1311-1313) 
båda kända sigill prov på. Han tillhörde 
ätten som kom att kallas Oxenstierna efter 
vapnets "oxpanna", pannbenet med två 
oxhorn. Som synes har båda öronen fått 
hänga kvar i det mera heraldiska sigillet. 
F igB. 

FigB. Gyrder Niklissons båda 
sigillo.1311-1313. (HildSig) 

^igA. Algot Bryniulfssons 
båda sigill O.1260-1287. 
(HildSig) 
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Kombination 
av heraldiskt vapen och bomärke förekom
mer sparsamt bland bevarade sigill men 
har sannolikt varit vanligare än beståndet 
ger vid handen. Det var ju praktiskt att i 
samma signet föra både sitt heraldiska va
pen och sitt bomärke - det identifierande 
märke som man så enkelt kunde rita i stäl
let för det mera invecklade heraldiska vap
net. Som exempel har jag valt borgaren 
Engelbert Hvit (Albus) i Stockholm (känd 
0.1277-1347). I hans sigill ses över sköld
kanten en hake, d v s en enkel form av 
bomärke. Fig C. En annan lösning har låg
frälsemannen Peter 
Jacobsen i Dan
mark använt 1421. 
Hans sköld visar i 
dexter fält ett såg-
liknande bomärke 
och i sinister halva 
en yxa. Man kan ju 
tänka sig att han 
varit snickarmästa-
re. F igD . På sam
ma sätt har väpna
ren Nicholaus Strangessön 
i Lund 1353 låtit signetskä-
raren gravera in bomärket 
över sköldkanten. Fig E. 

FigD. 

Heraldisering 
av bomärke kunde bli aktuellt för en per
son, som erhållit frälse och inte använde 
heraldiskt vapen. Då förgrovades bomär
kets tunna linjer i signeten och utfördes i 
någon metall på färg i mannens vapensköld 
och höggs slutligen in inom sköld i hans 
gravsten, om arvingarna ansåg sig ha råd. 
Vi ser i Fig F väpnarens Nicles Jonesson de 
Lothenstorp, N Jylland i Danmark sigill från 
1344 med det feta bomärket. Hans lands
man, väpnaren Hemming Haefhesson de 
Norre Esbendorp (Holbo hd, Jylland) nöjer 
sig med bomärket inom omskriften i sigil-

FigC. 

Fig G. 

let år 1400. Fig G. Ibland kom ett heraldi-
serat bomärke att fixeras inom en släkt och 
användas nästan oförändrat generation ef
ter generation. Som exempel kan visas 4 
sigill från frälseätten Skave på Själland. 
Man lägger märke till pentagrammets/mare-
korsets olika placering på sköldytan, må
hända ett sätt att variera vapnet mellan 
olika släktmedlemmar. Fig H. 

Symbolik 
förekommer mest i kyrkliga sigill och i de 
få kända kvinnosigillen. Jag har valt den 
själländska uradelsätten "Saltensee", v i l 
ken förde ett av de i dansk-skånskt område 
absolut förnämsta vapnen: två hjorthorn 
såväl i skölden som på hjälmen - ett vapen 
som visade att man tillhörde den s k Hvide-
ätten, ärkebiskop Absalons frejdade stor-
mannaätt. Men när släktmedlemmen Ar i -
na Olefsdatter som änka efter riddaren Pe-
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ter Grubbe år 1344 trycker sin signet i vax
et, visar sigillbilden en sporrliknande figur 
inom 3 heraldiska liljor. Liljan var symbol 
för den rena Gudsmodern och "sporren" 
har en trissa i form av ett kors, som gör att 
man närmast vil l se ett korsprytt " A " , 
Arinas initial. F i g l . Just en sådan kors-
trissesporre förde en skånsk skattebonde-
och lågfrälsesläkt, åtminstone under 1500-
1700-talen och möjligen redan från 1400-
talets första årtionden, då den är känd ge
nom arvskiftesdokument efter anfaderns 
Öyar Jenssön i Lyngby, Everöds socken i 
Gärds härad död före 1418. Bomärket finns 
bevarat dels som sigill och dels som bomär
ke skrivet med bläck samt på 4 huggna 
stenhällar (nu på släktgården från 1400-
talet: Tullsåkra, VVrams sn, Gärds hd), 
kanske bislagsstenar eller medeltida grav
stenar. Fig J (detalj av foto). 

Figl. FigJ. 

Heraldisering genom forändring 
visar den danska lågfrälsesläkten Steensen-
Stenow-Straale prov på. Släktens bomärke 
visar 3 utåtpekande pilspetsar i trepass och 
var inte helt ovärdigt som bomärke ännu 
under 1700-talet. Det förekom bland icke 
släktmedlemmar, frälse såväl som ofrälse, 
redan under medeltiden och var således 
inte särskilt identifierande för denna låg
frälsesläkt, då det blev aktuellt att fixera ett 
heraldiskt vapen under 1500-talet. Man no
terar också hur pilspetsarna sedan bür pilar 
med styrfjädrar och flyger ut från en cen
trumkula innan de slutligen vänds inåt i det 
fixerade vapnet, vilket som hjälmprydnad 
har 3 nedåtriktade pilar till skillnad från 
tidigare en uppåtriktad pilspets. Fig K . 

Hönan eller ägget 
Ja, vad kom först? Lika knepigt är det be
träffande vissa heraldiska vapen och bo
märken - är de heraldiserade bomärken 
eller förenklade/bomärkiserade heraldiska 
vapen? Ett mycket gammalt exempel på 
detta är den jylländska stormannaätten Fasti/ 
Stihage med rötter åtminstone i 1100-talet 
och möjligen redan i Torgunnaätten från 
1000-talet. \fopnet brukar kallas stormste
ge, d v s den stegtyp man använde vid stor
mandet av befästningsmurar, och man ser i 
vissa sigill just den steghake man krokade 
om murkrönet för att inte så lätt kunna 
stötas ner av försvararna. Varianterna är 
många och detta vapen/bomärke förtjänar 
en ordentlig utredning och en separat arti
kel. F i g L . Inte lika uråldrig men likväl 
känd fån 1200-talet är stormannaätten Neb 
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i Skåne-Själland, vars vapen brukar kallas 
ankare. Flertalet bevarade sigill - och de är 
åtskilliga - visar också just ett ankare, pla
cerat lite olika i skölden. Men några släkt
medlemmar förde ankarliknande bomärke, 
och väpnaren Oflfe Ingvarsen Neb i Sol-
lerup (känd o. 1407-1433) slet upp åtmins
tone 2 stampar, den ena med ett tydligt 
ankare men den andra med ett ankarlik
nande bomärke. Sonen, väpnaren Peder Neb 
i Sollerup (känd 0.1433-1461) förbrukade 
minst 3 stampar, samtliga med ankare. En 
borgarsläkt i Malmö använde diverse vari-

anter av ankaret/bomärket under 1500-talet 
och en möjlig kvinnolinje därstädes använ
de dels varianten kors på månskära (möjli
gen dock fadernevapen!) och ett ankare 
(kvinna gift med en borgmästare i Vä). Jag 
har behandlat detta ankarmärke i Vapenbil
den 17 (1984) samt i Heraldik i Norden 
(Heraldisk Tidsskrift, jubiléumsbok 1984). 
Fig M . 

Som heraldiskt vapen är hjärtat inte helt 
ovanligt, men det förekommer även som 
bomärke och då är det både ovanligt och 
tämligen konstant - något som egentligen 
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strider mot bomärkets princip att vara sär
skiljande. Hjärtat som bomärke strider även 
mot principen att lätt kunna ristas/täljas i 
mjuka föremål. Likväl får det korsprydda 
hjärta som skattebondesläkten på skatte
gården i Bus, Långaröds sn i Färs hd i 
Skåne, skrivit för hand med bläck under 
handlingar och som gjutits in i en kyrk
klocka på 1500-talet intill namnet på bon
den (Niels Bus) som donerat klockan, be
traktas som bomärke. Det förekommer nå
got varierat (se Fig N) på två ännu bevara
de (brottstycken) bislagsstenar från Lund 

FigN. NN 

för Hans Nielssön, fogde på Vittskövle slott 
1600-1620 och borgare i Lund 1624, då 
han lät bygga en gård vid Stora Södergatan 
där. Ett inom släkten bevarat bröllopshals
smycke bär också det korsprydda hjärtat. 
En enkel släkttavla över släktens tidigast 
kända led visas nedan. Fig N . 

Ett annat exempel på "hönan och äg
get" ger en släktkrets med hjulvapen och 
ett bomärke som förefaller kunna vara här
lett ur hjulet eller lika gärna ha gett upphov 
till hjulet. Vissa ännu outforskade släktför
hållanden gör att en del iögonfallande slut
satser ej kan dras utan risk för cirkelbevis
föring. Tidigast belagda vapen inom släkt
kretsen är väpnarens Swen Oleffssön (känd 
0.1334-1341) i Lund och Åhus sigill: ett 
svärd över 6-ekrat vagnshjul, måhända en 
kombination av möderne- och faderneva
pen, eftersom hans postulerade farbroder, 
riddaren Petlier Niclissun (känd 0.1321-
1348) i Helsingborg förde 5-ekrat vagns
hjul. Swens broder, frälsemannen och mynt-
präglaren/stämpelsmeden Pether Oleffssön 
(känd 0.1341-1383) i Lund, var verksam 
vid konung Magnus Erikssons myntsmedja 
där under de år då mynten var försedda 
med ett märke, som återkommer som bo
märke bland Pethers avkomlingar på 1400-
1600-talen. Fig O. Jag återkommer till den
na släktkrets i uppföljande artikel i \&pen-
bilden. 

Niels (i) Bus 
skattebonde i Bus 
Kyrkvärd i Långaröd 

Fig O. 
Lasse NN 

-1587-

Hans Nielssön 
fogde på Vittskövle 1600-20 
borgare i Lund 1624 

Jens NN 
i Bus skattegård 

Jehanne Lassadotter 
i Kristianstad 1617 

Lasse Jens sön 
i Bus skattegård 
1647 

Sigillbilderna år hämtade ur 
B EHildebrand: Svenska Sigil-
ler från Medeltiden/HildSig (de 
svenska) och från Thiset & Pe
tersen: Danske Adelige Sigil-
ler fr a det 13. til 17. århundre-
de (de dansk-skånska) samt 
"hjärta" och "hjul"-vapnen 
ritade av Tor Flensmarck. 
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SVENSKA EXLIBRISFÖRENINGENS ÅRSBOK 1991/92 
Av Erik Spens, Danderyd 

7̂ Vet är en mycket vacker och rikt illustre-
^ r a d b o k , som hösten 1992 utkom i 275 
exemplar, varav 230 var numrerade. När
mast ansvarig för denna rätt unika bok är 
dess redaktör Bo Berndal. Boken blev tryckt 
och bunden på Bohlins Grafiska, Kristian
stad, 1992, samt tryckt med bidrag från 
Konung Gustaf VI Adolfs fond för 
svensk kultur. 

Den första uppsatsen' 'Exlibris av svens
ka konstnärer i Kungl. bibliotekets sam
ling" är skriven av en uppenbart engage
rad författare, bibliotekarien Gunnel Bro
din, samt visar å första textsidan bild av 
bibliotekets trekronorsemblem, tecknat av 
Karl-Erik Forsberg. Några sidor senare åter
ges i bild flera exlibris av den förra året 
utställningsaktuelle Carl Larsson och där
efter exlibris av bl a Isaac Grünewald och 
Helene Schjerfbeck. 

I följande uppsats "Originalgrafiska 
exlibris av falugrafikerna" av biblioteka
rien Jane Rothlind redovisas med utförlig 
litteraturförteckning exlibris av Stig Borg
lind, Axel Fridell, Bertil Bull Hedlund, Hans 
Norsbo och David Tägtström, som alla var 
födda på 1890-talet med gemensamma stu
dieår i Falun och vilka alla arbetade i svart
vitt. 

Okonventionell heraldik 
För heraldiker är den tredje och avslutande 
uppsatsen av särskilt intresse. Uppsatsen 
har fått rubriken "Okonventionell heraldik 
i exlibris" och är skriven av föreningens 
ordförande Lars C Stolt. Uppsatsen inleds 
med en bild av Nils Erengislessons exlibris, 
Sveriges äldsta kända exlibris, som tillkom 
under 1400-talet. I fortsättningen finns åt
skilliga exempel inte bara på sådan kon
ventionell heraldik utan även på kuriosahe-
raldik och kvasiheraldik. \ferkligt intres
sant för många läsare är nog att i uppsatsen 

redovisas i ord och bild ett antal elementära 
heraldiska termer. 

Efter de tre uppsatserna följer ett antal 
sidor med Originalexlibris och sist av dem 
sångartisten Magnus Ugglas exlibris efter 
ett porträtt i utsågad plywood av konstnä
ren Kristina Abelli Eländer och med devi
sen "Libr i remedium nauseae" (Böcker 
botar illamående) samt med bokstavsfor
mer lånade från hennes skivomslag t i l l ' 'Jag 
mår i l l a" , vilket Originalexlibris utförts av 
Gabriel Uggla, Stockholm 1990. Bland dessa 
Originalexlibris finns även ett exlibris med 
vapnet för adliga ätten Du Rietz - med 
krona i stället för de två hjälmprydnader
na - ritat av kyrkokonstnären och heraldi
kern Bengt O Kälde (se ill). Vapnet för den
na 1651 introducerade ätt är säreget, efter
som dubbla hjälmprydnader och sköldhål-
lare brukar förbehållas betitlade ätter. 

Exlibris -
Kleinkunst med bruksvärde 
För innehavare av heraldiskt vapen är ex-
libriskonsten av särskilt intresse. Denna 
form av "Kleinkunst'' har för honom/hen
ne ett bruksvärde, som inte bör underskat
tas. Ett vapen eller delar av ett vapen kan i 
regel motivera både ett och flera exlibris, 
kanske ett exlibris för bundna böcker och 
ett mindre exlibris för häftade böcker. För
eningen står gärna till tjänst med råd och 
anvisningar. 

Exlibris för publicist Einar Du Rietz, Stockholm 
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RlDDAR 

INGEMAR 
AV SKOFTEBYN 

ngemar Apelstig bor högst upp i backen 
3̂ Pä Nysätersvägen i Skoftebyn, Troll
hättan och är sedan maj månad 1992 ridda
re av Ordo Sancti Constantini Magni, en 
relativt nystartad grekisk-ortodox orden av 
schweiziskt ursprung, vilken sedan 1970 
står under Patriarkens av Alexandria be
skydd. Ordens två huvudsyften är ekume
niskt arbete och hjälpverksamhet. Riddar 
Ingemar är själv luthersk protestant samt -
som alla känner till - ordförande i Svenska 
Heraldiska Föreningen. (Red) 

Annonspriser 
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1/4 sida 100:-
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