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Ett sfragistiskt Problem 

I HERALDISK TIDSSKRIFT nr. 6, 
sid. 278·79 stalldes en fraga till Hise· 

kretsen under ovanstaende rubrik, oeh 
har har inkommit fyra fOrslag till pro· 
blemets 16sning, vilka i sin huvudsak 
aterges som de inkommit. 

Holger Tillisch foreslar, at omskrif· 
tens »EDLVMBNERVS. (med reser· 
vation foresIaet af det danske Rigs· 
arkiv) snarere skal opfattes som 
.PLUMERUS« ell er noget lignende. 
Det f~rste .E« kan va:re hvad som 
helst, og det f\'Slgende . D . efter hans 
mening lige sa godt et .pc. Plumerus 
betyder . fjedret «, og vabenet kunne 
va:re talende, idet det jo viser tre 
»fjedrede« skabninger, nemlig fugle. 

Fru Kirs/en Borg skriver: Navnet Mar· 
tin = Morten var almindeligt i Dan· 
mark 1 middelalderen. I Gunnar 
Knudsen og Marius Kristensen: .Dan· 
marks gamle Personnavnec, 1941·48, 
na:vnes bI. a. f\'Slgende personer ved 
navn Martin ell er Morten: 

Martino, prior i Dalby 1241; Mar· 
tino, kongens staller 1177; Martinus, 
kannik i Lund 1296. Desva:rre na:vnes 
intet tilnavn eller efternavn, ligesom 
jeg ikke kender de paga:ldendes even· 
tuelle vaben. Men tidsma:ssigt kunne 
seglstampen have tilh91rt en af oven· 
na:vnte Martin'er. 

I • Kongeriget Danmarks Breve« 
1306·12, 2. ra:kke, 6. bind, 1948, na:v
nes 1312 ga:lkeren i Skil.ne Morten 
Du . Der findes et senere Due-vaben 
med tre duer 2, I. Omskriften pa segl
stampen kunne maske va:re en aBed· 
ning af ordet .Columba«, der betyder 
.due« pa latin, f. eks .• Columbnerus« 
eller lign. De senere kendte Due·vab· 
ner (f. eks. pa et adelsbrev for Henrik 

Vem iiT den ursprunglige iigaren till denna 
sigillstamp, oeh vilken sliikt tillhorde han? 
Stampen har an tag ligen utforts nagot av 
aren omkring 1250·75. Skoldemiirket ut· 
gores av tre faglar. Av sigillets text har 
det danska riksarkivet med all reservation 
kommit tram till fOljande tolkning: .S. 
MARTINI EDLVMBNERVS.. Sigillbil· 
den aterges har spegelviind for att liittare 

kunna liisas. 

Nielsen 1505, se Thiset og Wittrup: 
.Nyt Dansk Adelslexikon«, 1904) har 
duer med ring om halsen. J eg kan 
ikke se, om det er tilfa:ldet med duer· 
ne(?) pa stampen; men en ringdue 
hedder pa latin calumba palumbus, 
igen noget, der minder om teksten pa 
seglstampen. Dette er muligvis noget 
langt ude, men medtages for en sik
kerheds skyld. Det synes mig ikke 
usandsynligt, at seglstampen kan have 
tilh\'Srt ovenna:vnte Morten Due. 

Bruno Fr. Ronnerstam: Sigillet kan 
ha tillhort den italienske malaren 
S(IMONE) MARTINI, fOdd 1283, 
dod 1344. Det stammer oeksa med fOr· 
modandet, att stampen kan ha ut· 
fOrts nagot av aren omkring 1300. 
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Ett sfragistiskt Problem 

I HERALDISK TIDSSKRIFT nr. 6, 
sid. 278-79 stalldes en fråga tilllase

kretsen under ovanstående rubrik, och 
har har inkommit fyra fOrslag till pro
blemets lOsning, vilka i sin huvudsak 
återges som de inkommit. 

Holger Tillisch foreslår, at omskrif· 
tens »EDLVMBNERVS. (med reser· 
vation foreslået af det danske Rigs
arkiv) snarere skal opfattes som 
.PLUMERUS« eller noget lignende. 
Det fØrste .E« kan være hvad som 
helst, og det fØlgende .D. efter hans 
mening lige så godt et .pc. Plumerus 
betyder »fjedret«, og våbenet kunne 
være talende, idet det jo viser tre 
»fjedrede« skabninger, nemlig fugle. 

Fru Kirs/en Borg skriver: Navnet Mar
tin = Morten var almindeligt i Dan· 
mark l middelalderen. I Gunnar 
Knudsen og Marius Kristensen: .Dan
marks gamle Personnavne«, 1941-48, 
nævnes bl. a. fØlgende personer ved 
navn Martin eller Morten: 

Martino, prior i Dalby 1241; Mar
tino, kongens staller 1177; Martinus, 
kannik i Lund 1296. Desværre nævnes 
intet tilnavn eller efternavn, ligesom 
jeg ikke kender de pågældendes even
tuelle våben. Men tidsmæssigt kunne 
seglstampen have tilhØrt en af oven· 
nævnte Martin'er. 

I »Kongeriget Danmarks Breve« 
1306-12, 2. række, 6. bind, 1948, næv
nes 1312 gælkeren i Skåne Morten 
Du . Der findes et senere Due-våben 
med tre duer 2, l. Omskriften på segl
stampen kunne måske være en afled
ning af ordet .Columbac, der betyder 
.due« på latin, f. eks. »Columbnerus« 
eller lign. De senere kendte Due-våb· 
ner (f. eks. på et adelsbrev for Henrik 

Vem iir den ursprunglige iigaren till denna 
sigillstamp, oeh vilken sliikt tillhorde han? 
Stampen har antagligen utforts något av 
åren omkring 1250-75. Skoldemiirket ut
gores av tre tåglar. Av sigillets text har 
det danska riksarkivet med all reservation 
kommit !ram till fOljande tolkning: .S. 
MARTINI EDLVMBNERVS.. Sigillbil
den återges har spegelviind for att liittare 

kunna liisas. 

Nielsen 1505, se Thiset og Wittrup: 
.Nyt Dansk Adelslexikon«, 1904) har 
duer med ring om halsen. J eg kan 
ikke se, om det er tilfældet med duer
ne(?) på stampen; men en ringdue 
hedder på latin columba palumbus, 
igen noget, der minder om teksten på 
seglstampen. Dette er muligvis noget 
langt ude, men medtages for en sik
kerheds skyld. Det synes mig ikke 
usandsynligt, at seglstampen kan have 
tilhØrt ovennævnte Morten Due. 

Bruno Fr. Ronnerstam: Sigillet kan 
ha tillhort den italienske målaren 
S(IMONE) MARTIN I, fOdd 1283, 
dod 1344. Det stammer också med fOr
modandet, att stampen kan ha ut
fOrts något av åren omkring 1300. 
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Sfragistiskt problem 

Thomas Kinding skriver, att det ar 
svart att fran ett fotografi i repro
duktion avgora vad som tillhor gravy
ren oeh vad som kan vara senare as am
kade skador pa stampen_ »Betraffande 
de atta fOrsta teeknen laser jag oeksa 
dem som S MAR TINI_ Efter attonde 
teeknet f61jer ett skiljeteeken (till 
hoger om skOldspetsen pa reproduk
tionen), sedan en bokstav, som i Er 
version tolkats som ett E, men som sa 
vitt jag kan se saknar det !ilIa streeket 
i mitten oeh narmast, enligt min upp
fattning, bor tydas som ett C. Darpa 
fOljer ett D, som dock mojligen(?) kan 
vara ett skadat O .• N-E. laser jag inte 
sa utan »I-skiljeteeken-E.; oeh riks
arkivets .R-V-S. kan jag fOrsta endast 
som en supplering eller en utskriven 
abbreviatur. Riksarkivet tyeks inte se 
korset, som markerar borjan oeh slut 
pa legenden, men det kanske bare 
beror pa referatet. Jag laser det .E: 
+» ell er mojligen .E / abbreviatur fOr 
nagot jag vet ej vad/+». Salunda blir 
enligt mitt tolkningsforsok inskrip
tionen fOljande: 

S MARTINI/COL VMBljE/ + 

dvs Sigillum Martini Columbi Equitis, 
.Riddare Martin Columbus' (Taube's, 
Colombe's, Duva's ell er vad han kan 
ha hetat pa sitt eget sprak) sigil},. 
Namnet Columbus stammer oeksa a 
det skonaste med sigillbilden, som 
myeket val kan tank as fOrestall a tre 
duvor; stjartpennorna ar plaeerade i 
typisk duvstjartsforml» 

Underteeknad taekar de fyra sigill
tolkarna for deras var fOr sig intres
santa bidrag till 16sningen av sigill
stampens gata. 

Ronnerstams hypotes verkar dock 
mindre sannolik. .S. ar utom alIt 
tvivel en abbreviation av ordet si
gillum. Legenden i medeltidssigill bor-
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jar alltid pa denna plats med Seller 
utskrivet Sigillum _ .. , i detta fall 
• Martins sigilh. Rietstaps Armorial 
General upptager ett dussintal ita
lienska sHikter med namnet MAR
TINI, men de fOr alIa annorlunda 
vapen. 

Att Holger Tilliseh's fOrslag har ett 
visst fog fOr sig bevisar ett vapen fran 
Lothringen, som i bUtt falt har en 
sparre av guld, atfoljd av 3 duvor av 
silver. Slaktens namn ar Plumeray. 

Sedan har vi Kirsten Borgs oeh Tho
mas Kindings skarpsinniga utredning
ar oeh jag tror att bada kommit 
gatans 16sning pa sparen. Fm Borg 
faster uppmarksamheten pa de danska 
Due-slakterna, dar vapenfOringen i 
manga fall ar osaker oeh okand. I 
ingressen till slakten Due at (2) lsted
gards genealogi i DAA 1891 star, att 
Caspar Pedersen Due blev adlad 1641 
.med samme Skjold og Hjelm, Hans 
Fader tilforn given var, var muligvis 
af gammel Adeh. Slakten fOr 3 vita 
duvor (utan halsring) i blatt faIt. 

Genom Fm Borgs oeh Kindings be
visfOring far nog anses som sakert, att 
faglarna skall forestalla duvor. Det 
finns flera sIakter, som fOr 3 duvor i 
skolden, men dar namnet duva ingar 
i slaktnamnet har jag fOmtom de 
danska Due-slakterna endast fun nit 
Pigeon des Grandchamps (lIe de 
France), som fOr i bUtt falt 3 duvor 
av silver. Narmare uppgifter om denna 
slakt har jag inte. 

Manne stampen trots allt en gang 
agts av galkaren i Skane Morten Duel? 

I den analys av sigillomskriften, som 
gjordes av danska Rigsarkivet 1962, 
pavisas fOr de enskilda bokstavsfor
merna talrika stilparalleller i de dans
ka 1200- oeh 1300-talssigillen, vilket 
ytterligare skulIe styrka ett sadant an-

tagande. ]. Raneke 

Sfragistiskt problem 

Thomas Kinding skriver, att det ar 
svårt att från ett fotografi i repro
duktion avgora vad som tillhor gravy
ren och vad som kan vara senare åsam
kade skador på stampen_ »Betraffande 
de åtta fOrsta tecknen laser jag också 
dem som S MAR TINI_ Efter åttonde 
tecknet fOljer ett skiljetecken (till 
hoger om skOldspetsen på reproduk
tionen), sedan en bokstav, som i Er 
version tolkats som ett E, men som så 
vitt jag kan se saknar det lilla strecket 
i mitten och narmast, enligt min upp
fattning, bor tyd as som ett C. Darpå 
fOljer ett D, som dock mojligen(?) kan 
vara ett skadat O .• N-E. laser jag inte 
så utan »I-skiljetecken-E.; och riks
arkivets .R-V-S. kan jag fOrstå endast 
som en supplering eller en utskriven 
abbreviatur. Riksarkivet tycks inte se 
korset, som markerar borjan och slut 
på legenden, men det kanske bare 
beror på referatet. J ag laser det .E: 
+» eller majligen .E I abbreviatur fOr 
något jag vet ej vad/+». Sålunda blir 
enligt mitt tolkningsforsok inskrip
tionen fOljande: 

S MAR TINI/COL VMBI/EI + 

dvs Sigillum Martini Columbi Equitis, 
.Riddare Martin Columbus' (Taube's, 
Colombe's, Duva's eller vad han kan 
ha hetat på sitt eget språk) sigil},. 
Namnet Columbus stammer också å 
det skonaste med sigillbilden, som 
mycket val kan tank as fOres taIla tre 
duvor; stjartpennorna ar placerade i 
typisk duvstjartsforml» 

Undertecknad tackar de fyra sigill
tolkarna for deras var fOr sig intres
santa bidrag till lOsningen av sigill
stampens gåta. 

Ronnerstams hypotes verkar dock 
mindre sannolik. .S. ar utom allt 
tvivel en abbreviation av ordet si
gillum. Legenden i medeltidssigill bor-
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jar all tid på denna plats med S eller 
utskrivet Sigillum _ .. , i detta fall 
• Martins sigilh. Rietstaps Armorial 
General upptager ett dussintal ita
lienska slakter med namnet MAR
TINI, men de fOr alIa annorlunda 
vapen. 

Att Holger Tillisch's fOrslag har ett 
visst fog fOr sig bevisar ett vapen från 
Lothringen, som i blått falt har en 
sparre av guld, åtfoljd av 3 duvor av 
silver. Slaktens namn ar Plumeray. 

Sedan har vi Kirsten Borgs och Tho
mas Kindings skarpsinniga utredning
ar och jag tror att båda kommit 
gåtans lOsning på spåren. Fru Borg 
faster uppmarksamheten på de danska 
Due-slakterna, dar vapenfOringen i 
många fall ar osaker och okand. I 
ingressen till slakten Due af Ølsted
gårds genealogi i DAA 1891 står, att 
Caspar Pedersen Due blevadlad 1641 
.med samme Skjold og Hjelm, Hans 
Fader tilforn given var, var muligvis 
af gammel Adel». SI akten fOr 3 vita 
duvor (utan halsring) i blått faIt. 

Genom Fru Borgs och Kindings be
vis fOring får nog anses som sakert, att 
fåglarna skall fores talIa du vor. Det 
finns flera sIakter, som fOr 3 duvor i 
skolde n, men dar namnet duva ingår 
i slaktnamnet har jag fOrutom de 
danska Due-slakterna endast funnit 
Pigeon des Grandehamps (Ile de 
France), som fOr i blått falt 3 duvor 
av silver. Narmare uppgifter om denna 
slakt har jag inte. 

Månne stampen trots allt en gång 
agts av galkaren i Skåne Morten Duel? 

I den analys av sigillomskriften, som 
gjordes av danska Rigsarkivet 1962, 
påvisas fOr de enskilda bokstavsfor
merna talrika stilparalleller i de dans
ka 1200- och 1300-talssigillen, vilket 
ytterligare skulle styrka ett sådant an-

tagande. }. Raneke 
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