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D ET SOM fOrst vackte mitt he
raldiska intresse var de manga 

praktfulla begravningsvapen och epi· 
tafier fran stormaktstiden som hanger 
pa de vita vaggarna i Tessins obe
skrivligt skona barocktempel i min 
fOdelsestad Kalmar; Wachtmeisters, 
von Psilanders, Osenhjelms etc. I 
Ljungarums kyrka hanger ett von 
Knorring-Thamskt alliansvapen, i VI
ricehamns stadskyrka ett Danner
hielmskt begravningsvapen, i Munk
torps kyrka Lagercronska, Reenfeltska 
och Goeska vapen, i Hakarps Ehren
preusska och Hagerflychtska, i Hatuna 
tio begravningsvapen, 32 anvapen och 
tva epitafier, i Malmo S:t Petri kyrka 
ett stort antal borgerliga epitafier. 

Vpprakningen skulle kunna fort
sattas i det oandliga. Den tanken har 
slagit mig: skulle det ej vara mojligt 
att astadkomma en systematisk fOr
teckning over hela detta stora bestand, 
sam ar av betydande intresse ej blott 
ur heraldisk utan aven ur person
historisk och genealogisk synpunkt -
fOr att nu ej tal a om den allmant 
k ul turhis toriska. 

Men hur? Jag har diskuterat upp
slaget med Leif pahlsson. Registre
ringsarbetet, som bor ske under led
ning av Societas Heraldica Scandina
vica, maste bli omfattande. Det racker 
ej med att svepa igenom den litteratur 
som finns . Det fOrtjanstfulla verket 
Sveriges kyrko1', dar kyrkorna och 
deras inventarier sorgfiilligt redovisas, 
har annu langt till sin fullbordan. 
Manga kyrkor skildras i sockenbocker 

och separata beskrivningar, vilkas kva
litet dock ar skiftande. Aven en stor 
mangd andra kallor finns naturligtvis, 
men redan att leta upp alIa dessa 
bocker, haften och uppsatser ar ett 
hart nar overmaktigt arbete. Men en 
kalla maste sarskilt namnas: EIgen
stiernas Den introducerade svenska 
adelns iittartavlor. Har £inns ett otal 
fran riddarhusgenealogierna stamman
de notiser av typen: »Han begrovs i 
Ljungby kyrka, dar hans vapen upp
sattes.. En sadan uppgift kan nog i 
regel antagas vara fullt riktig, men 
vad som ej framgar ar om vapnet allt
jamt finns dar. Ty kyrkor har brunnit 
och vandaler harjat. 

Det blir alltsa nodvandigt att soka 
sig fram ocksa pa andra vagar. Nu fOr
haIler det sig sa att en snabbinvente
ring av kyrkornas lOsa inredning gjor
des omkring 1920. Protokollen dar
over, som ·finns hos riksantikvarie
ambetet och stiftsvis hos domkapitlen, 
lar vara ratt ojamna, men torde kunna 
utnyttjas yid utarbetandet av stommen 
till det blivande index. Inventarie
listor yid biskopsvisitationer torde 
ocksa kunna vara till nytta. 

Men fOr att detta index skall bli 
fullstandigt maste kyrkorna under
sokas, fOr kontrolls skull givetvis aven 
de. som i litteraturen eller protokollen 
icke sagas ha nagot av intresse. Kyrk
vindar och skrapvrar kan dolja fina 
ting. Dock torde kyrkor, dar mojlig
heterna till fynd bedoms som utc
slutna, kunna lamnas a sido, t. ex. 
manga norrlandskyrkor och pa senare 
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Index over svenska 
Begravningsvapen och Epitafier 

Av Liss-Eric Bjorkman 

D ET SOM fOrst vii.ckte mitt he
raldiska in tresse var de många 

praktfulla begravningsvapen och epi· 
tafier från stormaktstiden som hanger 
på de vita vaggarna i Tessins ob e
skrivligt skona barocktempel i min 
fOdeIsestad KaIrnar; Wachtmeisters, 
von Psilanders, Osenhjelms etc. l 
Ljungarums kyrka hanger ett von 
Knorring-Thamskt alliansvapen, i UI
ricehamns stadskyrka ett Danner
hielmskt begravningsvapen, i Munk
torps kyrka Lagercronska, Reenfeltska 
och Goeska vapen, i Hakarps Ehren
preusska och Hagerflychtska, i Håtuna 
tio begravningsvapen, 32 anvapen och 
två epitafier, i Malmo S:t Petri kyrka 
ett stort antal borgerliga epitafier. 

Upprakningen skulle kunna fort
sattas i det oandliga. Den tanken har 
slagit mig: skulle det ej vara mojligt 
att åstadkomma en systematisk fOr
teckning over hela detta stora bestånd, 
som ar av betydande in tresse ej blott 
ur heraldisk utan ave n ur person
historisk och genealogisk synpunkt -
fOr att nu ej taIa om den allmant 
k ul turhis toriska. 

Men hu r? Jag har diskuterat upp
slaget med Leif Påhlsson. Registre
ringsarbetet, som bor ske under led
ning av Societas Heraldica Scandina
vica, måste bli omfattande. Det racker 
ej med att svepa igenom den litteratur 
som finns . Det fOrtjanstfulla verket 
Sveriges kyrko1', dar kyrkorna och 
deras inventarier sorgfiiIligt redovisas, 
har annu långt till sin fullbordan. 
Många kyrkor skildras i sockenbocker 

och separata beskrivningar, vilkas kva
litet dock ar skiftande. Åven en stor 
mangd andra kallor finns naturligtvis, 
men redan att leta upp alIa dessa 
bocker, haften och uppsatser ar ett 
hart nar overmaktigt arbete. Men en 
kalla måste sarskilt namnas: Elgen
stiernas Den introducerade svenska 
adelns iittartavlor. Har finns ett otal 
från riddarhusgenealogierna stamman
de notiser av typen: »Han begrovs i 
Ljungby kyrka, dar hans vapen up p
sattes-o En sådan uppgift kan nog i 
regel antagas vara fullt rik tig, men 
vad som ej framgår ar om vapnet allt
jamt finns dar. Ty kyrkor har brunnit 
och vandaler harjat. 

Det blir alltså nodvandigt att soka 
sig fram också på andra vagar. Nu fOr
håller det sig så att en snabbinvente
ring av kyrkornas lOsa inredning gjor
des omkring 1920. Protokollen dal"
over, som ·finns hos riksantikvarie
ambetet och stiftsvis hos domkapitlen, 
lar vara ratt ojamna, men torde kunna 
utnyttjas vid utarbetandet av stommen 
till det blivande index. Inventarie
listor vid biskopsvisitationer tord e 
också kunna vara till nytta. 

Men fOr att detta index skall bli 
fullstandigt måste kyrkorna under
sokas, fOr kontrolIs skulI givetvis aven 
de. som i litteraturen eller protokollen 
icke sagas ha något av intresse. Kyrk
vindar och skrapvrår kan dolja fina 
ting. Dock torde kyrkor, dar mojlig
heterna till fynd bedoms som ute
slutna, kunna lalnnas å sido, t. ex. 
många norrlandskyrkor och på senare 
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Index over epitafier 

tid byggda kyrkor i stader och bruks· 
samhallen. For dem far de skriftliga 
urkundernas negativa besked racka. 

De begravningsvapen och epitafier 
som finns i museer far ej glommas bort 
- man far har hora sig fOr hos de 
museala myndigheterna - och ej hel· 
ler de som kan finnas hos enskilda 
personer. Mojligheten att kartlagga 
dessa sistnamnda far dock betecknas 
som ringa. Envar som kanner till 
existensen av sadana uppmanas med· 
dela detta. 

Index iir avsett att upptaga aven j 

litteraturen redovisade vapen som nu 
ar fOrsvunna. Kanske kan de komma 
i dagen framdeles. Namnlosa vapen 
kan mahanda identifieras. 

Meningen ar ej att avagabringa en 
vapenbok: det yore en alltfor gigantisk 
uppgift. Vapen tillhorande pa riddar· 
huset introducerade atter, vilka finns 
avbildade i Klingspors vapenbok och 
liven hoo EIgenstierna, skall darfOr ej 
beskrivas, savitt de ej avviker fran de 
i litteraturen kanda. Men andra vapen 
maste atminstone schematiskt blaso· 
neras. Anvapen, som ibland ar an· 
bragta pa begravningsvapncn, beir 
givetvis redovisas liksom ocksa sepa· 
rata sadana. Epitafierna bor sum· 
mariskt beskrivas. Den till vars minne 
varje monument uppsatts bor savitt 
mojligt angivas. Namnskylt el. dyl. 
under vapnet avskrives ordagrant. 

En motsvarighet till det storslagna 
projekt som framlagts i Hcraldisk 
Tidsskrift nr 2 sid. 45 If asyftas ej. De 
vapenbilder som finns t. ex. pa bygg· 
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nader, gravstenar, silverfOremal och 
textilier liksom ocksa alIa sigil! och 
pa medeltida kyrkvaggar malade va· 
pen behover givetvis i lika grad in· 
venteras och registreras, men det far 
bli en senare uppgift. Kanskc skulle 
ocksa endast sadana epitafier tagas 
med som ar av heraldiskt intresse, 
men eftersom min tanke ar att ej 
blott det heraldiska utan iiven det 
personhistoriska bor beaktas i detta 
sammanhang ar det val motiverat att 
lata samtliga epitafier fOlja med. 

Det star alldeles klart att har kravs 
en insats av ett uppbad intresserade. 
Bland medlemmarna i Societas Heral· 
dica Scandinavica over hela Sverigc 
maste finnas manga som ar beredda 
att draga stran till stacken genom att 
ploja genom litteratur, genomforska 
protokollen over den omkring 1920 
gjorda inventeringen och yid biskops· 
visitationer samt, i all synnerhet, pa 
ort och stalle underso:ka vad $Om finns 
i kyrkor och museer. Allt maste ske 
mot den immateriella Ion som till· 
fredsstallelsen att g'ora en god insats 
pa ett intressant gebit innebar. 

Arbetet maste bedrivas systematiskt 
efter en val genomtankt plan som ut· 
arbetas fore arbetets igangsattande. 
Men de frivilliga medhjiilparna maste 
redan nu trada till sa att arbetsupp· 
gifterna kan fOrdelas. Skriv till mig 
under adress Tullsliitten 13 B, Kalmar, 
och sag p il vilket omrade Ni ar villig 
att medverka. Jag ar tacksam ocksa 
fOr alIa uppslag for planeringen, litte· 
raturhanvisningar o. dyl. 

Index over epitafier 

tid byggda kyrkor i stader och bruks· 
samhallen. For dem får de skriftliga 
urkundernas negativa besked racka. 

De begravningsvapen och epitafier 
som finns i museer får ej glommas bort 
- man får har hora sig fOr hos de 
museaia myndigheterna - och ej hel· 
ler de som kan finnas hos enskilda 
personer. Mojligheten att kartlagga 
dessa sistnamnda får dock betecknas 
som ringa. Envar som kanner til! 
existensen av sådana uppmanas med· 
dela detta. 

Index år avsett att upptaga aven j 

litteraturen redovisade vapen som nu 
ar fOrsvunna. Kanske kan de komma 
i dagen framdeles. Namnlosa vapen 
kan måhånda identifieras. 

Meningen ar ej att åvagabringa en 
vapenbok: det vore en alltfor gigantisk 
uppgift. Vapen tillhorande på riddar· 
huset introducerade åtter, vilka finns 
avbildade i Klingspors vapenbok och 
åven hos Elgenstierna, skall dårfOr ej 
beskrivas, såvitt de ej avviker från de 
i litteraturen kånda. Men andra vapen 
måste åtminstone schematiskt blaso· 
neras. Anvapen, som ibland år an· 
bragta på begravningsvapncn, beir 
givetvis redovisas liksom också sepa· 
rata sådana. Epitafierna bor sum· 
mariskt beskrivas. Den til! vars minne 
varje monument uppsatts bor såvitt 
mojligt angivas. Namnskylt el. dy!. 
under vapnet avskrives ordagrant. 

En motsvarighet till det storslagna 
projekt som framiagts i Heraldisk 
Tidsskrift nr 2 sid. 45 ff åsyftas ej. De 
vapenbilder som finns t. ex. på bygg· 

242 

nader, gravstenar, silverfOremål och 
textilier liksom också aila sigill och 
på medeltida kyrkvaggar målade va· 
pen behover givetvis i lika grad in· 
venteras och registreras, men det får 
bli en senare uppgift. Kanske skulle 
också endast sådan a epitafier tagas 
med som år av heraldiskt intresse, 
men eftersom min tanke ar att ej 
blott det heraldiska utan iiven det 
personhistoriska bor beaktas i detta 
sammanhang ar det vål motiverat att 
låta samtliga epitafier fOlja med. 

Det står alldeles klart att hår kravs 
en insats av ett uppbåd intresserade. 
Bland medlemmarna i Societas Heral· 
dica Scandinavica over hela Sverige 
måste finnas många som år beredda 
att draga strån til! stacken genom att 
ploja genom litteratur, genomforska 
protokollen over den omkring 1920 
gjorda inventeringen och vid biskops· 
visitationer samt, i all synnerhet, på 
ort och stiille underso:ka vad som finns 
i kyrkor och museer. Allt måste ske 
mot den immateriella Ion som till· 
fredsstållelsen att g'ora en god insats 
på ett intressant gebit innebår. 

Arbetet måste bedrivas systematiskt 
efter en vål genomtånkt plan som ut· 
arbetas fore arbetets igångsåttande. 
Men de frivilliga medhjalparna måste 
redan nu tråda til! så att arbetsupp· 
gifterna kan fOrdelas. Skriv til! mig 
under adress Tullsliitten 13 B, Kalmar, 
och sag på vilket område Ni år villig 
att medverka. Jag år tacksam också 
fOr aila uppslag for planeringen, litte· 
raturhånvisningar o. dyl. 
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