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Lejon och Leoparder 
Terminologihistoriska studier av Hans Gillingstam 

I EN intressant artikel i denna tid
skrift (nr 4, s. 151 ff) har Aage 

Wul££ belyst bakgrunden till de hera)
diska termerna lejon och leopard. 

Det kan i sammanhanget vara av 
intresse att konstatera, att den nu
varande heraldiska terminologiens at
skiljande av de bada vapendjuren ge
nom huvudets stallning i profil eller 
en face kan visas ha medeltida anor. 
Den svenske konungen Birger Magnus
sons (dod )321) folkungalejon (figur 
1) beskrives salunda i den troligen kort 
efter hans dod tillkomma Erikskroni
kan (vers 1398) sasom »eth gyIt leon 
medh tre hwita bara» . Hans brorson 
konung Magnus Erikssons sigillbild 
(Hg. 2) har beskrivits i flera medeltida 
vidimationer (bestyrkta avskrifter) av 
hans brev. En i Kaunissaars biskops
gard i Estland den 29 juli 1390 daterad 
vidimation av ett av konung Magnus 
den 13 maj 1351 utfardat brev be
skriver salunda hans sigill prt £61jande 
satt: 

oPrimum sigillum de prefatis erat 
rotundum et de alba cera. Ex vna eius 
parte ymago quasi regis, in solio maie
statis residentis; in dextera many po
mum et in sinistra sceptrvm et circa 
sceptrvm quasi in eadem altitudine a 
latere clipeum habebat, in quo quasi 
forma leonis continebatur; in circum
ferencia vero hee littere: Sigillum 
Magni Dei gracia sweuorum gothorum 
et Noruegie regis. Ex alia vera parte 
eiusdem sigillj clipeus, in cuius media 
forma leonis apparebat; in circum
ferencia post crvcem hee littere: Cli
peus M agni Dei gracia sweuorum 
gothorumque regis illustrissimj». 

(.Det fOrstnamnda sigillet var runt 

1. Ett av konung Birgers sigill enligt H. 
Fleetwood, Svenska medeltida kungasigill 

ll, 1942, tigur 25. 

och av vitt vax. Pa de ss ena sida liksom 
en bild av konungen, sittande pa sin 
transtol; i hogra handen hade han 
applet och i den vanstra spiran och 
bredvid och i jamnhojd med spiran 
en skold, inneh,Ulande en lejonfigur; 
i omskriften dessa bokstaver: Sigillum 
Magni Dei gracia sweuorum gothorum 
et Noruegie regis. Pa andra sidan av 
samma sigill en sk61d, i vars mitt en 
lejonfigur syntes; i omskriften efter 
korset dessa bokstaver: Clipeus Magni 
Dei gracia sweuorum gothorumque 
regis illustrissimjo). 

Pa ungefiir samma satt bcskrives 
konung Magnus' sigill i fyra andra 
baltiska vidimationer. en av samma 
datum som den ovannamnda, de ov
riga fran 21 september 1392. 11 maj 
1424 och 7 augusti 14291). Endast i 
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Lejon och Leoparder 
Terminologihistoriska studier av Hans Gillingstam 

I EN intressant artikel i denna tid
skrift (nr 4, s. 151 ff) har Aage 

Wulff belyst bakgrunden till de heral
diska termerna lejon och leopard. 

Det kan i sammanhanget var a av 
intresse att konstatera, att den nu
varande heraldisk a terminologiens ål
skiljande av de båda vapendjuren ge
nom huvudets stallning i profil eller 
en face kan visas ha medeltida anor. 
Den svenske konungen Birger Magnus
sons (dod 1321) folkungalejon (figur 
1) beskrives sålunda i den trolige n kort 
efter hans dod tillkomma Erikskroni
kan (vers 1398) såsom »eth gylt leon 
medh tre hwita bara» . Hans brorson 
konung Magnus Erikssons sigillbild 
(Hg. 2) har beskrivits i nera medeltida 
vidimationer (bestyrkta avskrifter) av 
hans brev. En i Kaunissaars biskops
gård i Estland den 29 juli 1390 daterad 
vidimation av ett av konung Magnus 
den 13 maj 1351 utfardat brev be
skriver sålunda hans sigill på fOljande 
satt: 

.Primum sigillum de prefatis erat 
rotundum et de alba cera. Ex vna eius 
parte ymago quasi regis, in soli o maie
statis residentis; in dextera manv po
mum et in sinistra sceptrvm et circa 
sceptrvm quasi in eadem altitudine a 
latere clipeum habebat, in quo quasi 
[orma leonis continebatur; in circum
ferencia vero hee littere: Sigillum 
Magni Dei gracia sweuorum gothorum 
et Noruegie regis. Ex alia vero parte 
eiusdem sigillj clipeus, in cuius medio 
forma leonis apparebat; in circum
ferencia post crvcem hee littere: Cli
peus Magni Dei gracia sweuorum 
gothorumque regis illustrissimj». 

(.Det fOrstnamnda sigillet var runt 

1. Ett av konung Birgers sigill enligt H. 
Fleetwood, Svenska medeltida kungasigill 

II, 1942, figur 25. 

och av vitt vax. På dess ena sid a liksom 
en bild av konungen, sittande på sin 
tronstol; i hogra handen hade han 
applet och i den vanstra spiran och 
bred vid och i jamnhojd med spiran 
en skold, innehållande en lejonfigur; 
i omskriften dessa bokstaver: Sigillum 
Magni Dei gracia sweuorum gothorum 
et Noruegie regis. På andra sidan av 
samma sigill en skOld, ivars mitt en 
lejonfigur syntes; i omskriften efter 
korset dessa bokstaver: Clipeus Magni 
Dei gracia sweuorum gothorumque 
regis illustrissimj.). 

På ungefiir samma satt beskrives 
konung Magnus' sigill i fyra andra 
baltiska vidimationer, en av sanlffia 
datum som den ovannamnda, de ov
riga från 21 september 1392, 11 maj 
1424 och 7 augusti 14291). Endast i 
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2. Konung Magnus Erikssons sigill (tram· och baksida) enligt Fleetwood II, 1942, 
figur 32 och 34. 

brevet av den 11 maj 1424 uppges den 
lilla skolden yid konungens bild pa 
sigillets framsida vara »clipeus ymagi
nem leopardi in se eontinens (.skold 
innehallande bilden av en leopard.), 
vilket med hansyn till de ovriga vidi
mationernas beskrivningar maste be
traktas sasom ett pa missuppfattning 
beroende undantag. 

Vad man i medeltida terminologi 
menade med .leopard., torde bast 
framga av en i Bergen den 11 mars 
1306 daterad vidimation av ett brev av 
den danske kungaattlingen greve fa
kob av Halland 8 mars 1305, vilket 
uppges vara utfardat .Sub majori si
gillo dieti domini comitis cujus si
gilli super scripeio hoc est, qvod in 
superiore parte est qvidam Leopardus 
qvasi gradiens positus ex transverso et 
desubtus Leopardum est campus eon
tinens sparsos flores qvi dicuntur SO
blad.2). (. Under sagde greves storre 
sigill, vars beskrivning detta ar, att i 
ovre delen ar en leopard, stalld liksom 
gaende fran sidan, oeh under leopard
en ar ett faIt, innehallande strodda 
blommor, som kaIlas sjoblad»); se fi
gur 3. 
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Pa samma satt beskrives Sonderjyl
lands vapen (se figur 4) ar 1424 sasom 
»duos Leopardos blaneos in eampo 
glauco. (.tva vita leoparder i bUtt 
faIt. )3). 

Trots denna klara atskillnad av 
»lejon» oeh »leopard. under medel
tiden kom emeIlertid pa 1500-talet i 
ett fall ett vapendjur, som enligt den
na terminologi ar ett lejon, att kallas 
»leopard •. 

Det vapen, som asyftas, fOrdes av en 
svensk medeltidsatt, vars framsta med
lemmar voro riddaren Magnus MaTi
nasson (upptrader 1293-1308), hans 50-
ner uppsalakaniken magister fohan 
Magnusson (skrev testamente i Orleans 
1307), domprosten i Stiangnas Nils 
Magnusson (dod 1350),4) domprosten i 
Strangnas Ingevald Magnusson (dod 
1352)5), vapnaren Finvid Magnusson 
(upptrader 1304-1310), riddaren Birge'r 
Magnusson (dod omkr. 1350, troligen i 
konung Magnus Erikssons ryska 
krig)6), riddaren Hllkan Magnusson 
(dod omkr. 1345) oeh riddaren Lars 
Magnusson (dod tidigast 1360 sasom 
munk i Eskilstuna johanniterkloster), 
Finvid Magnussons son, lagmannen i 
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2. Konung Magnus Erikssons sigill (fram· och baksida) enligt Fleetwood II, 1942, 
figur 32 och 34. 

brevet av den Il maj 1424 uppges den 
lilla skolden vid konungens bild på 
sigillets framsida vara »clipeus ymagi
nem leopardi in se continens (.skold 
innehållande bilde n av en leopard.), 
vilket med hansyn tiIl de ovriga vidi
mationernas beskrivningar måste be
traktas såsom ett på missuppfattning 
beroende undantag. 

Vad man i medeltida terminologi 
menade med .leopard., torde bast 
framgå av en i Bergen den Il mars 
1306 daterad vidimation av ett brev av 
den danske kungaattlingen greve Ja
kob av Halland 8 mars 1305, vilket 
uppges vara utfardat .Sub majori si
gillo dicti domini comitis cujus si
gilli super scripcio hoc es t, qvod in 
superiore parte est qvidam Leopardus 
qvasi gradiens positus ex transverso et 
desubtus Leopardum est campus con
tinens sparsos flores qvi dicuntur S6-
blad.2). (. Under sagde greves storre 
sigilI, vars beskrivning detta ar, att i 
ovre delen ar en leopard, stalld liksom 
gående från sidan, och under leopard
en ar ett faIt, innehållande strodda 
blomrnor, som kaIlas sj6blad»); se fi
gur 3. 
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På samma satt beskrives Sonderjyl
lands vapen (se figur 4) år 1424 såsom 
»duos Leopardos blancos in campo 
glauco. (.två vita leoparder i blått 
faIt. )3). 

Trots denna klara åtskillnad av 
»lejon» och »leopard. under medel
tiden kom emeIlertid på 1500-talet i 
ett fall ett vapendjur, som enligt den
na terminologi ar ett lejon, att kallas 
»leopard •. 

Det vapen, som åsyftas, fOrdes av en 
svensk medeltidsatt, vars framsta med
lemmar voro riddaren Magnus Mm·j
nasson (upptrader 1293-1308), hans 56-
ner uppsalakaniken magister Johan 
Magnusson (skrev testamente i Orleans 
1307), domprosten i Stiangnas Nils 
Magnusson (dod 1350),4) domprosten i 
Strangnas Ingevald Magnusson (d6d 
1352)5), vapnaren Finvid Magnusson 
(upptrader 1304-1310), riddaren Birge'r 
Magnusson (d6d omkr. 1350, troligen i 
konung Magnus Erikssons ryska 
krig)6), riddaren Håkan Magnusson 
(dod omkr. 1345) och riddaren Lars 
Magnusson (d6d tidigast 1360 såsom 
munk i Eskilstuna johanniterkloster), 
Finvid Magnussons son, lagmannen i 



Sodermanland Magnus Finvidsson 
(dod 1378 ell er 1379) samt Hakan 
Magnussons son, riddaren och med
lemmen av konung Eriks av Pommern 
unionsrad Magnus Htlkansson (dod 
1399)7), vars dotterson, rikshovitsman
nen Engelbrekt Engelbrektssons mord
are Magnus Bengtsson (Natt och Dag), 
pa aldre dagar upptog sin moderne
sHikts vapen.8) 

Huvudkallorna fOr attevapnets ut
seende aro dels de namnda personer
nas sigill (se figur 5), de Is de avbild
ningar i farg av Magnus Hakanssons 
vapen, som finnas i de ryktbara vapen
bockerna Codex Bergshammar i sven
ska riksarkivet, Codex Gelre i Bruxel
les och Codex Bellenville i Paris (se 
figur 6). 

Trots detta utseende har denna 
sHikts vapen av Vasakungarnas sasom 
genealog och kronikor bekante sekre
terare Rasmus Ludvigsson (dod 1594) 
beskrivits pa fOljande satt: 

»Een rodh Leopard wthj ett halft 
gult mild medh en half gull Lillie 
wthi ett halft bUt Wild».9) 

3. GI'eve Jakobs sigill enligt H. Petersen 
och A. Thiset, Danske Kongelige Sigil

ler . .. , 1917, figur 161 . 

Lejon och leoparder 

4. Sonderjyllands drotssigill pil 1430-talet 
enligt Petersen och Thiset, Danske konge

lige Sigil/er . .. , 1917, figur 157. 

Sasom Holger Rosman visat i sin 
studie om Rasmus Ludvigsson som 
genealog (1897), blev Rasmus Ludvigs
son grundlaggande fOr flera seklers 
svensk medeltidsgenealogi, och hans 
uppgifter avskrevos kritiklost direkt 
eller indirekt av generation cfter gene
ration av genealoger. Den mest bekan
te bland dessa, Johan Peringski61d 
(dod 1720), som dock aven gjorde egna 
forskningar i originalbreven, har i sin 
Kttebok, nu fOrvarad i Riddarhusets 
arkiv i Stockholm, kallat Magnus Ma
rinassons att Leopard, och da A. A. v. 
Stiernman 1740 publicerade fOrsta de
len av .Swea och Gotha HOfdinga
Minne., redovisade han dess vapen (s. 
125) med fOljande beskrivning: 

.En sk61d i langden fOrdeld i twa 
lika delar; i det hogra gula faltet en 
upprest leopard wandande ryggen at 
en gul half lilja i det wenstra bla fal
tet •. 

Samma vapenbeskrivning atergavs i 
C. H.:son Vgglas »Svea-rikes rads
Hingd» 3 (1791), s. 27, not 1. 

Speciellt anmarkningsvart ar, att B. 
E. Hildebrand i sitt sigillverks heral
diska register (1867) rubricerat attens 
sigillbilder pa fOljande satt: .Klufven 
skold; i hogra hiilften en upprest ga
ende (nagon gang liggande) leopard 
(stundom liknande ett lejon), i den 
venstra en half lilja (Ktten Leopard).» 
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Sodermanland Magnus Finvidsson 
(dod 1378 eller 1379) samt Håkan 
Magnussons son, riddaren och med
lemmen av konung Eriks av Pommern 
unionsråd Magnus Håkansson (dod 
1399)7), vars dotterson, rikshovitsman
nen Engelbrekt Engelbrektssons mord
are Magnus Bengtsson (Natt och Dag), 
på aldre dagar upptog sin moderne
sHikts vapen.B) 

Huvudkallorna fOr attevapnets ut
seende ara dels de namnda personer
nas sigill (se figur 5), dels de avbild
ningar i farg av Magnus Håkanssons 
vapen, som finnas i de ryktbara vapen
bockerna Code x Bergshammar i sven
ska riksarkivet, Codex Gelre i Bruxel
les och Codex Bellenville i Paris (se 
figur 6). 

Trots detta utseende har denna 
sHikts vapen av Vasakungarnas såsom 
genealog och kronikor bekante sekre
terare Rasmus Ludvigsson (dod 1594) 
beskrivits på fOljande satt: 

»Een rodh Leopard wthj ett halft 
gult fiald medh en half gull Lillie 
wthi ett halft blåt Wild».9) 

3. Gl'eve Jakobs sigill enligt H. Petersen 
och A. Thiset, Danske Kongelige Sigil

ler . .. , 1917, figur 161 . 

Lejon och leoparder 

4. Sonderjyllands drotssigill på 1430-talet 
enligt Petersen och Thiset, Danske konge

lige Sigiller . .. , 1917, figur 157. 

Såsom Holger Rosman visat i sin 
studie om Rasmus Ludvigsson som 
genealog (1897), blev Rasmus Ludvigs
son grundlaggande fOr nera seklers 
svensk medeltidsgenealogi, och hans 
uppgifter avskrevos kritiklost direkt 
eller indirekt av generation efter gene
ration av genealoger. Den mest bekan
te bland dessa, Johan PeringskiOld 
(dod 1720), som dock aven gjorde egn a 
forskningar i originalbreven, har i sin 
Attebok, nu fOrvarad i Riddarhusets 
arkiv i Stockholm, kallat Magnus Ma
rinassons att Leopard, och då A. A. v. 
Stiernman 1740 publicerade fOrsta de
len av »Swea och Gotha HOfdinga
Minne., redovisade han dess vapen (s. 
125) med fOljande beskrivning: 

.En skOld i langden fOrdeld i twå 
lika del ar; i det hogra gula faltet en 
upprest leopard wandande ryggen åt 
en gul half lilja i det wenstra blå fal
tet •. 

Samma vapenbeskrivning återgavs i 
C. H.:son Ugglas »Svea-rikes råds
Hingd» 3 (1791), s. 27, not 1. 

SpecieIlt anmarkningsvart ar, att B. 
E. Hildebrand i sitt sigillverks heral
diska register (1867) rubricerat attens 
sigillbilder på fOljande satt: .Klufven 
skold; i hogra hiilften en upprest gå
ende (någon gång liggande) leopard 
(stundom liknande ett lejon), i den 
venstra en haH lilja (Atten Leopard).» 
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5. A. ]ohan Magnussons sigill, B. Nils Magnussons sigill, c. Magnus Marinassons sigill, 
D. och E . Ingevald Magnussons sigille1·. - F. Finvid Magnussons sigill, G. Birger 
Magllussons sigil!, H. och I . Hakan Magllussons sigiller. - ]. Magnus Finvidssolls sigill, 
K. Birger Magnussons hustru Katarina Olofsdotters sigill, L. Hakan Magnussons son 
Arvid Hakanssons sigill. - Enligt B. E. Hildebrand, Svenska sigille1· tran medeltiden, 

tredje serien. 

Det oaktat beskriver han vapnet for 
den gamla smaHindska Iagmansatt, som 
har samma figur i hogra faltet och 
numera efter sitt vapen kallas Lejon
balk, pa foljande satt: »Klufven skold; 
i hogra half ten ett upprest gaende 
lejon, i den venstra tre eller fyra sned
bjelkar». 

Pa samma satt heter det i N. A. 
Kullbergs 1872 publicerade vapenregi
ster till urkundspublikationen »Svens
ka riks-archivets pergamentsbref»: 
»J(Iufven skold; en leopard (origt. 
Iejon under N:o 765) i hogra och en 
half lilja i venstra faltet». 

Det ar clarfOr fOrklarligt, att Nordisk 
Familjebok, lange Sveriges framsta en
cyklopedi, under uppslagsordet »Leo
pard» i sina bada forsta upplagor 
(1885 och 1912) innehlUler deIs en av 
den 1896 avlidne genealogen och he
raldikern B. Schlegel meddelacl upp-
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gift, att sa »kallas af utlandets fi:ir
namsta heraldiker ett heralcliskt Iejon, 
dol det vander ansiktet emot askada
ren», deIs en av den 1909 avlidne bib
liotekarien K. H. Karlsson - grund
Iaggaren av den modern a svenska me
deltidsgenealogiska forskningen - for
fattad artikel om Leopard sasom .Ett 
i senare tid efter vapenbilden, klufven 
skold med leopard och half lilja, gi£vet 
namn at en svensk medeltidsslagt». 
Samme innehall har en fOrkortad ar
tikel av B. Hildebrand i samma en
cyklopedis tredje upplaga (1930). 

F. U. WrangeI beskrev emellerticl i 
sin 1893 i Svenska autografsallskapets 
tidskrift publicerade studie om Codex 
Bergshammar Magnus Hakanssons va
pen sasom »klufven skold, i ena £altet 
ett lejon, iandra en half lilja», och S. 
Engstrom har i sin 1935 publicerade 
avhandling om drotsen Bo Jonsson (s. 
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5. A. Johan Magnussons sigill, B. Nils Magnussons sigill, C. Magnus Marinassons sigill, 
D. och E . Ingevald Magnussons sigille7·. - F. Finvid Magnussons sigill, G. Birger 
Magnussons sigiII, H. och I . Håkan Magnussons sigiller. - J. Magnus Finvidssons sigill, 
K. Birger Magnussons hustru Katarina Olofsdotters sigill, L. Håkan Magnussons son 
Arvid Håkanssons sigill. - Enligt B. E. Hildebrand, Svenska sigille7· från medeltiden, 

tredje serien. 

Det oaktat beskriver han vapnet for 
den gamla småHindska lagmansatt, som 
har samma figur i hogra faltet och 
numera efter sitt vapen kallas Lejon
balk, på fi:iljande satt: »Klufven skold; 
i hogra halften ett upprest gående 
lejon, i den venstra tre eller fyra sned
bjelkar». 

På samma satt heter det i N. A. 
Kullbergs 1872 publicerade vapenregi
ster till urkundspublikationen »Svens
ka riks-archivets pergamentsbref»: 
»Klufven skold; en leopard (origt. 
lejon under N:o 765) i hogra och en 
haH lilja i venstra faItet». 

Det ar clarfOr fOrklarligt, att Nordisk 
Familjebok, lange Sveriges framsta en
cyklopedi, under uppslagsordet »Leo
pard» i sina båda forsta upplagor 
(1885 och 1912) innehåller dels en av 
den 1896 avlidne genealogen och he
raldikern B. Schlegel meddelacl upp-
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gift, att så »kallas af utlandets fi:ir
namsta heraldiker ett heraldiskt lejon, 
då det vander ansiktet emot åskåda
ren», dels en av den 1909 avlidne bib
liotekarien K. H. Karlsson - grund
laggaren av den moderna svenska me
deltidsgenealogiska forskningen - for
fattad artikel om Leopard såsom .Ett 
i senare tid efter vapenbilden, klufven 
skold med leopard och half lilja, gifvet 
namn åt en svensk medeltidsslagt». 
Samme innehåll har en fOrkortad ar
tikel av B. Hildebrand i samma en
cyklopedis tredje upplaga (1930). 

F. U. Wrangel beskrev emellerticl i 
sin 1893 i Svenska autografsallskapets 
tidskrift publicerade studie om Codex 
Bergshammar Magnus Håkanssons va
pen såsom »klufven skold, i ena faltet 
ett lejon, iandra en half lilja», och S. 
Engstrom har i sin 1935 publicerade 
avhandling om drotsen Bo Jonsson (s. 



6. Magnus Hl1kanssons vapen enligt Co
dex Bergshammar (elter Svenska Auto
grafsiillskapets tidskrift II) och enligt Co-

dex Bellenville. 

7) yid omnamnandet av en medlem av 
denna att satt »Leopard» inom cita
tionstecken och beskrivit vapnet sasom 
»kluven skOld med lejon ocb. halv

lilja •. Gottfrid Carlsson har Yid sin 
behandling i Persorrhistorisk tidskrift 
1951 av de ovannamnda medeltida va
penbockerna i denna terminologiska 
detalj fOljt F. U. Wrangel. 

Det anfOrda torde visa, att namnet 
.Leopard. icke bor anvandas om den 

att, som pa grund av Rasmus Ludvigs
sons tolkning av vapnet sedan lange 
gatt under detta namn. Om man ej 
vill anvanda den langa b eteckningen 
»Magnus Marinassons att . , torde .Le

jonlilja. vara att rekommendera . 

Notcr 
1) De fern vidimationerna aro tryekta i 

R. Hausens edition av Registrum ecclesie 
aboensis eller Abo domkyrkas svartbok, 
nr 270, 271, 273, 412 oeh 432. Jfr C. G . U. 
Scheffer i Kulturhistoriskt lexikon fOr 
nordisk medeltid 6, sp. 475. 

2) Diplomatarium Sueeanum, nr. 1498. 
Jfr A. D. J~rgensen i Arbjilger for nordisk 
Oldkyndighed og Historie 1879, S. 30 f. 

3) Scriptores rerum danicarum VII, S. 

341 och 350. Jfr Jjilrgensen, S. 24 f., P. B. 

Lejon och leoparder 

Grandjean, Det danske Rigsviben, S. 44, 
och Scheffer i Kulturhistoriskt lexikon 6_ 
sp.470. 

4) A 28_ p. 12, Kungliga Biblioteket i 
Stockholm. I den min intet annat angivits, 
vila de har Himnade biografiska uppgif
terna pi urkundspublikationerna Diplo
matarium Suecanum oeh Svenska riks
arehivets pergamentsbref. En pi otryckta 
anteckningar av K. H. Karlswn (Riddar
husets arkiv, Stockholm) grundad slakt
tavla over atten ha.r publicerats av K. A. 
Karlinder i Personhistorisk tidskrift 1922, 
S. 22. - Stamfaderns matronymikon ar 
anmarkningsvart och frestar till kombina
tion med Folkungaattens lejonvapen, ef
teI:SOm Marina under 1200-talet endast 
kan belaggas som narnn pi en av konung 
Valdemar Birgerssons dottrar (jfr. R. Pip
ping, Kommentar till Erikskronikan, 1926, 
S. 300). 

5) A28, p. 1. 
6) X I, f. 81, Uppsala universitetsbib

liotek. Genealogica 41 , f. 8 v och 184, 
Svenska Riksarkivet. 

7) For uppgiften om hans dods:'!.r se 
Svenska riks-archivets pergamentsbref och 
B 16, f. 60, Svenska Riksarkivet. 

8) Se min aVhandling Atterna Oxen
stierna oeh Vasa under mede1tiden, S. 113 
med not 630. 

9) Skokloster I FoL vol. 57, f. 20 v, Svens
ka Riksarkivet. Jfr samma volym, f. 317 v, 
samt RiLamb Fo!. vol. 12, f. 20 v och 316 v, 
Kungliga Biblioteket i Stockholm. Om de 
b:'!.da namnda handskrifternas egenskap 
av avskrifter efteren nu fOrI orad slakt
bok av Rasmus Ludvigsson se min fram
stallning i .Slakt och Havd. 1951, S. 213. 
- Sarnma naturalistiska uppfattning av 
leoparden fOreter H. Keysers Wapenbook 
(1650) over den svenska adeln i sin av
bildning av grevliga atten Lewenbaupts 
vapen, si som framg:'!.r av en jiirnforelse 
med denna atts vapenbrev av den 5 sep
tember 1587 (Riksregistraturet 1587, f. 192_ 
Svenska Riksarkivet). Riddarhusgenealo
gen fil. dr Folke ''''ernstedt har fast min 
uppmarksamhet p :'!. sival vapenbrevet som 
bilden i Keysers vapenbok. 
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6. Magnus HIlkanssons vapen enligt Co
dex Bergshammar (efter Svenska Auto
grafsiillskapets tidskrift II) och enligt Co-

dex Bellenville. 

7) vid omnamnandet av en medlem av 
denna att satt »Leopard» inom cita
tionstecken och beskrivit vapnet såsom 
»kluven skOld med lejon ocb. halv

lilja». Gottfrid Carlsson har vid sin 
behandling i Persorrhistorisk tidskrift 
1951 av de ovannamnda medeltida va
penbockerna i elenna terminologiska 
detalj fOljt F. U . Wrangel. 

Det anfOrda torde visa, att namnet 
»Leopard» icke bor anvandas om d en 

att, som på grund av Rasmus Ludvigs
sons tolkning av vapnet sedan la nge 
gått under detta n amn. Om m a n ej 
vill anvanda den långa beteckningen 
»Magnus M arinassons att., torde .Le

jonlilja. vara a tt rekommendera. 

Noter 
1) De fem vidimation erna aro tryckta i 

R. Hausens edition av Registrum ecclesie 
aboensis eller Åbo domkyrkas svartbok, 
nr 270, 271, 273, 412 och 432. jfr C. G. U. 
Scheffer i Kulturhistoriskt lexikon fOr 
nordisk medeltid 6, sp. 475. 

2) Diplomatarium Suecanum, nr. 1498. 
jfr A. D. jørgensen i ÅrbØger for nordisk 
Oldkyndighed og Historie 1879, s. 30 f. 

3) Scriptores rerurn danicarum VII, s. 
341 och 350. jfr jørgensen, s. 24 f., P. B. 

Lejon och leoparder 

Grandjean, Det danske Rigsvåben, s. 44, 
och Scheffer i Kulturhistoriskt lexikon 6_ 
sp. 470. 

4) A 28_ p. 12, Kungliga Biblioteket i 
Stockholm. I den mån intet annat angivits, 
vila de har Himnade biografisk a uppgif
terna på urkundspublikationerna Diplo
matarium Suecanum och Svenska riks
archivets pergamentsbref. En på otryckta 
anteckningar av K. H . Karlswn (Riddar
husets arkiv, Stockholm) grundad slakt
tavla over atten ha.r publicerats av K. A. 
Karlinder i Personhistorisk tidskrift 1922, 
s. 22. - Stamfaderns matronymikon ar 
anmarkningsvart och frestar till kombina
tion med Folkungaattens lejonvapen, ef
teI:SOm Marina under 1200-talet endast 
kan bel aggas som namn på en av konung 
Valdemar Birgerssons dottrar (j fr. R. Pip
ping, Kommentar till Erikskronikan, 1926, 
s. 300). 

5) A28, p. 1. 
6) X l, f. 81, Uppsa1a universitetsbib

liotek. Genealogica 41, f. 8 v och 184, 
Svenska Riksarkivet. 

7) For uppgiften om hans dodsår se 
Svenska riks-archivets pergamentsbref och 
B 16, f. 60, Svenska Riksarkivet. 

8) Se min avhandling Atterna Oxen
stierna och Vasa under mede1tiden, s. 11 3 
med not 630. 

9) Skokloster I Fol. vol. 57, f. 20 v, Svens
ka Riksarkivet. jfr samma volym, f . 317 v, 
samt R åLarnb Fol. vol. 12, f. 20 v och 316 v, 
Kungliga Biblioteket i Stockholm. Om de 
båda namnda handskrifternas egenskap 
av avskrifter efter en nu fOrlorad slakt
bok av R asmus Ludvigsson se min h'am
stallning i .Slakt och Havd. 1951, s. 213. 
- Samma naturalistiska uppfa ttning av 
leoparden fOreter H. Keysers Wapenbook 
(1650) over den svensk a adeln i sin av
bildning av grev liga atten Lewenbaupts 
vapen, såsom framgår av en jamfOreise 
med derula atts vapenbrev av den 5 sep
tember 1587 (Riksregistraturet 1587, f. 192_ 
Svenska Riksarkivet). R iddarhusgenealo
gen fil. dr Folke ''''erns tedt har fast min 
uppmarksamhet p å såval vapenbrevet som 
bilden i Keysers vapenbok. 
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[da] Dette materiale er beskyttet af ophavsret. Det kan downloades, lagres og udskrives til personlig brug og 
til ikke- kommerciel brug i forbindelse med undervisning og forskning. Bearbejdning, tilgængeliggørelse samt 
fremstilling af  kopier er ellers kun tilladt i det omfang, der følger af lov eller aftale.

[no] Dette materialet er beskyttet av opphavsrett. Det kan lastes ned, lagres og skrives ut for personlig bruk og 
for ikke-kommersiell bruk i forbindelse med undervisning og forskning. Bearbeidning, tilgjengeliggjøring og 
fremstilling av kopier er ellers bare tillatt i den grad som følger av lov eller avtale.

[sv] Detta material är skyddat av upphovsrätt. Det får laddas ned, sparas och skrivas ut för enskilt bruk samt för 
icke- kommersiellt bruk i samband med undervisning och forskning. Bearbetning, tillgängliggörande samt fram-
ställning av kopior är i övrigt bara tillåtet i den utsträckning som följer av lag eller avtal. 

[en] This material is protected by copyright. It may be downloaded, saved and printed for personal use and for 
non- commercial use in connection with teaching and research. Altering, making it available or producing copies 
is otherwise only permitted to the extent that follows from law or contract.
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