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En heraldisk Felrestaurering 
Av fan Raneke 

UNDER EN inventeringsutflykt 
sommaren 1962 kom jag till Kvi

inge kyrka i nordostra Skane. Kyrkan 
ar belagen i en gamrrnal kulturbygd i 
He1geans dalgang. Inom socknen lig
ger tre gamla satesgardar Kviinge, Viis
terslov och Hanaskog ell er Hanaholm 
som det ocksa benamndes under aldre 
tider. Det var dal1fOr med en vi ss for
vantan som denna kyrka besoktes. Kyr
kans altaruppsats fangade genast hu
vudintresset och de tva vapen, som 
smyckar denna Slkall bli fOremal fOr 
denna lilla utredning. Se bild 1-2. 

Dexter vapen visar i guldfalt en 
dubbelorn kluven av svart och silver, 
och med hjalmtacke blatt och guld. 
Pa hjalmen fem strutsplymer i rott, 
bHitt, guld, blMt och rott. OvanfOr 
vapnet laser man initialerna A.C.F. 

Sinister vapen har i skOlden ett 
horn av guld pa silverfalt, hjalmtacke 
rott och guld, och hjalmprydnad av 
guld visande fem uppskjutande fOre
mal tolkade som pafagelfjadrar mel
lan tva horn. OvanfOr detta vapen 
synes initialerna A.C.M. 

Av den for ovrigt utmarkta !illa 
handledningen om kyr.kan, som man 
kan tillhandla sig pa platsen, framgar 
om altaret bl. a. fOljande: Altarupp
satsen har tillkommit 1671 och den 
drivande kraften synes ha varit davar
ande kyrkoherden i forsamIingen A n
ders Maglow. Det Iframgar ooksa av 
fOljande inskrift pa fOremalet, Pastor 
eeclesiae And. And. Maglovius ha ne 
tabulam peTfiei eurabit 1671. I Ca
vallins .Herdaminnen. inhamtas fOl
jande om Maglow. Han var fOdd c. 
1620 i den intilliggande socknen Gryt, 
vars gamla namn var Magleby, darav 
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namnet. Han skulle en gang beratta 
en historia om si'g sjalv och framh6ll 
darvid att han .vaI1ken var kommen 
fran Pryssen eller ryssen utan var lag
ligen kommen efter sal. Steenridz 
(Steen Reedtz, t1682, till Vanas) och 
sal. Anna Sisswitz och de fOrnamste 
socknemannens kallelse och Kong Fre
deriks ordinans ... ' 

Lat oss nu atervanda till vapnen pa 
altaret och till beskrivningen: 

»Till hoger i nedersta avdelningen star 
fOrst ett vapen, en flakt om i svart och 
vitt faIt och darunder st:'lr: 

Anna zitzwitz af hs;Sy adel rod 
En Jomfru lefuet dydig oc god 
Nu i hs;Sye Himle boer 
Gaf aff sit gods her paa joer 
Till Al tartaflen I her seer 
Med den hiertens lyst helligt eer 

Med sang oc klang 
Ja Sirelen sprang. 

Pa vanstra pelaren: Baggiska vapnet 
och darunder: 

Den her Jens Bagge oc hans frue god 
Karen Siwitz, begge aff ad ell blod . 
Ders Ss;Ssters Annre Sitwitz gafue stor 
Till taflen skie(n)kit efter Ls;Sfftets ord. 
Nu er den giort oc zirit: Men fra fare 
Gud Templet oc dets Altare bevare 

Med mectig Haand 
Best Hand oc kand •. 

Sa langt den !illa handledningen, 
med undantag fOr inskriptionen un
der vapnen, som har rattats till. 

En heraldiker reagerar omedelbart, 
da han finner att mannens vapen ar 
placerat sinister. Kunde har vapnen 
av nagon anledning t. ex. yid en res-
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namnet. Han skulle en gång beratta 
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från Pryssen eller ryssen utan var lag
ligen kommen efter sal. Steenridz 
(Steen Reedtz, t1682, till Vanås) och 
sal. A nna Sisswitz och de fOrnamste 
socknemannens kalle Ise och Kong Fre
deriks ordinans . .. ' 
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altaret och till beskrivningen: 
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fOrst ett vapen, en flakt om i svart oeh 
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En fe1restaurering 

1-2. Delaljer tHIn allm·skdpet i Kviinge kyrka visande donatorns anvapen. 

taurering blivit fOrviixlade och bytt 
plats? Yid niirmare besiktning visade 
sig dock denna misstanke ogrundad. 

Det erbjuder ingen storre svarighet 
att faststiilla dexter vapen SOlll Sitzwitz, 
eller Zitzwitz, en pommersk uradels· 
sliikt, som fOrde en skold kluven av 
silver och svart med en dubbelorn av 
motsatta tinkturer och som hjiilm
prydnad sju strutsfjiidrar omviixlande 
svarta och silver. I Thiset och Wit· 
trups Nyt Dansk Adelslexikon fOre· 
kommer sliikten under namnet Set
witz, och blasonering-en iir hiir: kluvet 
fiilt av svart och silver vari en dubbel
orn av motsatta tinkturer, och pa 
hjiilmen sju strutsfjiidrar omviixlande 
silver och svarta. Alltsa tviirtom. 
Fiirgfragment pa altaruppsatsens va
pen tyder dock pa att fiirgerna ur
sprungligen varit riktigt satta. 

Sinister vapen visade sig besviirligare 
att komma tillriitta med. Det finns ju 
atskilliga Baggevapen, men inget med 
detta utseende. Fornamnet Jens tyder 
dock pa, att vi har att soka vapnets 
iigare inom det gamla danska omradet. 

Da det giiller att faststiilla vapnet, far 
man i detta fall helt bortse fran den 
nuvarande fiirgen, som iir helt miss
visande, nagot som tyviirr niistan iir 
regel fOr vapnen i de skanska kyrkor
na. Vapenbilden enbart far tagas som 
utgangspunkt, speciellt da den hiir 
forekommer i upphojd relief. 

Bland de manga hornvapen, $Om 
finns att viilja bland, stannar man 
ganska snart infOr sliikten Urups va
pen, ett rott viidurshorn i vitt fiilt och 
pa hjiilmen fern pafagelfjiidrar mel
lan tva roda viidurshorn. Xtten Urup 
har ocksa gammal fOrankring i denna 
trakt. Garden Ugerup, $Om givit sliik
ten de ss namn ligger hiir. Hjii!mtackets 
nuvarande roda fiirg kan aterga pa 
aldre fargfragment. 

Sliikten Sitzwitz ar tyvarr annu inte 
behandlad i Danmarks Adels Arbog, 
men daremot Urup. Nu installer sig 
fragan om nagon allians kan pavisas 
mellan Urup och Sitzwitz. Jo en Ton
nies van Zedtwitz, t fOre 1628, till 
Rosserod i Fjiire harad i Halland, gifte 
sig 1596 med Bertha (Birte) Urup, 
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En te1restaurering 

1-2. Detaljer fnln altm·skåpet i Kviinge kyrka visande dana torns anvapen. 

taurering blivit IOrvaxlade och bytt 
plats? Vid narmare besiktning visade 
sig dock denna miss tanke ogrundad. 

Det erbjuder ingen storre svårighet 
att faststalla dexter vapen som Sitzwitz, 
eller Zitzwitz, en pommersk uradels· 
slakt, som fOrd e en skold kluven av 
silver och svart med en dubbelorn av 
motsatta tinkturer och som hjalm
prydnad sju strutsfjadrar omvaxlande 
svarta och silver. I Thiset och Wit· 
trups Nyt Dansk Adelslexikon fOre· 
kommer slakten under namnet Set
witz, och blasonering-en ar har: kluvet 
faIt av svart och silver vari en dubbel
orn av motsatta tinkturer, och på 
hjalmen sju strutsfjadrar omvaxlande 
silver och svarta. Alltså tvartom. 
Fargfragment på altaruppsatsens va
pen tyder dock på att fargerna ur
sprungligen varit riktigt satta. 

Sinister vapen visade sig besvarligare 
att komma til!ratta med. Det finns ju 
åtskilliga Baggevapen, men inget med 
detta utseende. Fornamnet Jens tyder 
dock på, att vi har att soka vapnets 
agare inom det gamla danska området. 

Då det galler att faststalla vapnet, får 
man i detta fall helt bortse från den 
nuvarande fargen, som ar helt miss
visande, något som tyvarr nastan ar 
regel fOr vapnen i de skånska kyrkor
na. Vapenbilden enbart får tagas som 
utgångspunkt, specielIt då den har 
forekommer i upphojd relief. 

Bland de många hornvapen, som 
finns att valja bland, stannar man 
ganska snart infOr slakten Urups va
pen, ett rott vadurshorn i vitt faIt och 
på hjalmen fem påfågelfjadrar mel
lan två roda vadurshorn. Atten Urup 
har också gammal fOrankring i denna 
trakt. Gården Ugerup, som givit slak
ten dess namn ligger har. Hjalmtackets 
nuvarande roda farg kan återgå på 
aldre fargfragment. 

SHikten Sitzwitz ar tyvarr annu inte 
behandlad i Danmarks Adels Årbog, 
men daremot Urup. Nu installer sig 
frågan om någon aili ans kan påvisas 
mellan Urup och Sitzwitz. Jo en Ton
nies von Zedtwitz, t fOre 1628, til! 
Rosserod i Fjare harad i Halland, gifte 
sig 1596 med Bertha (Birte) Urup, 
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En felrestaurel"ing 

t 1628. Men tiden passar inte Qeh na
gQn manlig Jens Urup, som kan ha 
upptagit tillnamnet Bagge, ar ej kand. 

En fOrnyad granskning av det till 
synes sjalvklara namnet Bagge ger yid 
handen, att bQkstaven B myeket val 
Qeh riktigare kan tolkas SQm ett G. 
Det £inns ju en slakt Gagge, men den
na for ett helt annQrlunda vapen. I 
denna slakt finner man dQek en J ens 
Gagge, till BullstQfta i Luggude harad 
Qeh Dal i Fjare harad, kand 1630, lojt
nant i flQttan, t1673. H an var gift 
med Karen Tonnesdotter Settwitz, 
t1672. Har ar det akta paret! Gatan ar 
till half ten lOst. Men varfOr inte Gag
ge-vapnet? 

Karen hade en yngre syster Anna, 
SQm skrev sig till Hanaskog. Denna 
synes ha varit ogift, vilket fOr ovrigt 
framgar av inskriptiQnen. Begrundar 
man narmare texten under vapnen, far 
man det intryeket, att det ar systern 
Anna, SDm ar den dQminerande, Qch 
att Jens Gagges Qeh Karen Sitzwitz' 
namn mera tillkommit SQm komplet
tering. Sjahnfallet maste det da vara 
Anna Sitzwitz' fiiderne- och moderne
vapen, som vi har ser. Initialerna Dvan 
vapnen A .C.F. Qeh A.C.M. betyder na
turligtvis An na Sitzwitz' Faderne Qeh 
Anna Sitzwitz' Moderne, .rued bQksta
yen S fOrvanskad yid restaurering. 

Anna Sitzwitz, SDm tillsammans med 
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Steen Reedtz till Vanas Qeh Bivarod 
(gQds i grannsQeknarna) medverkat till 
a tt Anders MaglQw blev kyrkQherde i 
Kviinge, hade tydligen lovat, efter vad 
SDm framgar av inskriptionen, att 
skanka en ny altartavla till kyrkan. 
Vid hennes franfalle blev det sa hen
nes syster Qeh svager, som fiek ombe
sorja, att lOftet infriades, varvid man 
passade pa att namna sina egna namn 
i inskriptiQnen. Altaruppsatsen blev 
»giort Qe zirit. ar 1671 Deh darvid 
Qeksa prydd med Annas faderne- Qeh 
modernevapen, SQm tillhorde Tonnes 
Sitzwitz och Birte Urup. 

Nu ar att hQPpas, att fOrsamlingen 
pietetsfullt aterstaller vapnen i deras 
ratta farger, Qeh yid en senare ny
tryekning av handledninge n felen blir 
tillrattade - en ringa gard av taek
saml1et mQt den dQnatQr, SQm en gang 
skankte denna dyrbara klenQd till 
kyrkan. 

Litteratur: 

Harry Borgman : Kviinge kyrka, Krislian 
stad 1962. 

Danmal"ks Adels Arbog 1893, 1932 och 
1947. 

Dansk Personalhistorisk Tidsskrift I: Ill , 
202. 

Cavallin: Lunds stifts herdaminne, Lllnd 
1854-58. 

En felrestaurel"ing 

t 1628. Men tiden passar inte Qch nå
gQn manlig Jens Urup, som kan ha 
upptagit tillnamnet Bagge, ar ej kand. 

En fOrnyad granskning av det till 
synes sjalvklara namnet Bagge ger vid 
handen, att bQkstaven B mycket val 
Qch riktigare kan tolkas SQm ett G. 
Det finns ju en slakt Gagge, men den
na for ett helt annQrlunda vapen. I 
denna slækt finner man dQck en Jens 
Gagge, till BullstQfta i Luggude harad 
Qch Dal i Fjare harad, kand 1630, lojt
nant i flQttan, t1673. H an var gift 
med Karen Tonnesdotter Settwitz, 
tI672. Har ar det akta paret! Gåtan ar 
till halften lOst. Men varfOr inte Gag
ge-vapnet? 

Karen hade en yngre syster Anna, 
SQm skrev sig till Hanaskog. Denna 
synes ha varit ogift, vilket fOr ovrigt 
framgår av inskriptiQnen. Begrundar 
man narmare texten under vapnen, får 
man det intrycket, att det ar systern 
Anna, SDm ar den dQminerande, Qch 
att Jens Gagges Qch Karen Sitzwitz' 
namn mera tillkommit SQm komplet
tering. Sjahnfallet måste det då vara 
Anna Sitzwitz' faderne- och moderne
vapen, som vi har ser. Initialerna Dvan 
vapnen A .C.F. Qch A.C.M. betyder na
turligtvis An na Sitzwitz' Faderne Qch 
Anna Sitzwitz' Moderne, med bQksta
ven S fOrvanskad vid restaurering. 
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Steen Reedtz till Vanås Qch Bivarod 
(gQds i grannsQcknarna) medverkat till 
a tt Anders MaglQw blev kyrkQherde i 
Kviinge, hade tydligen lovat, efter vad 
SDm framgår av inskriptionen, att 
skanka en ny altartavla till kyrkan. 
Vid hennes frånfalle blev det så hen
nes syster Qch svåger, som fick ombe
sorja, att lOftet infriades, varvid man 
passade på att namna sina egn a namn 
i inskriptiQnen. Altaruppsatsen blev 
»giort QC zirit» år 1671 Dch darvid 
Qckså prydd med Annas faderne- Qch 
modernevapen, SQm tillhorde Tonnes 
Sitzwitz och Birte Urup. 

Nu ar att hQPpas, att fOrsamlingen 
pietetsfullt återstaller vapnen ideras 
ratta farger, Qch vid en senare ny
tryckning av handledninge n felen bl ir 
tillrattade - en ringa gard av tack
samllet mQt den dQnatQr, SQm en gång 
skankte denna dyrbara klenQd till 
kyrkan. 

Litteratur: 

Harry Borgman : Kviinge kyrka, Krislian 
stad 1962. 

Danmal"ks Adels Arbog 1893, 1932 oeh 
1947. 

Dansk Personalhistorisk Tidsskrift I: III , 
202. 

Cavallin: Lunds stifts herdaminne, Lund 
1854-58. 
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