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Sverige 
Av C. G. U. Scheffer 

•• 
O VER det svenska vapnet star an-

givet le. Roi. desues, vilket be
tyder Konungen av Sverige. 

Sues ar en medeltida fOrfranskad 
form av det latinska namnet Suecia. 
Denna franska namnform aterfinnes 
pa en ar 1934 i Paris yid korsningen 
av rue Serpente (nr 15) och rue Haute
feuille uppsatt minnestavla, vars in
skrift lyder: 

RUE SERPENTE 
ET RUE DES DEUX PORTES 

(BD ST. GERMAIN) 
ETAIT 

LE COLLEGE DE SUESSE 
OU D'UPSAL 

FONDE EN 1291 
POUR LES ETUDIANTS SUEDOIS 

DE L'UNIVERSITE DE PARIS 

Det kan vidare namnas, att det s. k. 
Skarahuset, ett harbarge fOr svenska 
studenter yid det medeltida Paris· 
universitet under perioden 1292-1435, 
kallades Domus Scarensis eIler Hotel 
Suesse. 

Vapenmdlningen 

Vapnet, som av utgivarna presenterats 
under nr 1278, visar i bUtt faIt ett 
upprest gult lejon. 

Lejonet overensstammer till sin e1e
ganta men nagot summariska utform· 
ning med £lertalet av vapenbokens le
jon och saknar bade tunga och bevap
ning. - Hans Toll redovisar i sitt ar
bete om tre-kronor-vapnet iakttagelsen 
att lejon frarnstaIlda i romansk stil 
oftast saknar tunga. - Ett typologiskt 
kannetecken fOr lejonen i vapenboken 
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utgor aven den kraftiga ansvaIlningen 
pa svansens mitt. 

Det ar fraga om en driven vapen
malare som natt fram till en bestamd 
uppfattning om det heraldiska sche
mat fOr framstaIlningen av ett lejon. 
Redan en blick pa uppslaget med den 
svenske konungens vapen ar tillracklig 
fOr att konstatera detta. Man jamfOre 
med den norske konungens vapen. Det 
ar under sadana omstandigheter me
ningslost att soka efter nagon direkt 
fOrebild fOr det svenska vapnet. 

Identijiering 

Det vapen som i Wijnbergenvapen
boken tillagts konungen av Sverige 
overensstammer i vasentliga avseenden 
med den kungliga Folkungaattens va
pen sadant detta fOrdes fran 1275, aret 
fOr Magnus LaduHl.s' trontilltriide, till 
1363, aret fOr Magnus Erikssons fOr
drivande fran tronen - i blatt faIt ett 
upprest kront lejon av guld over tre 
ginbalkar av silver - men avviker £ran 
detta genom att sakna viktiga bestands
delar. 

Vapenmalningen visar Folkunga
vapnets huvudmotiv och huvudtink
turer, ett upprest gult (gyllene) lejon 
i blatt faIt. Lejonet framstaIles emeIler
tid okront och ginbalkarna saknas. 

Det bor undersokas om vapenmal
ningen kan asyfta nagot annat svenskt 
kungavapen, fOre eIler efter perioden 
1275-1363. Folkungaattens trontilltra
de ar 1250 hade icke medfOrt nagon 
andring av bildvalet fOr kungasigillet. 
Valdemar (1250-1275) overtog sin 
morbroder och fOretradare Erik Eriks
sons tre kronta leopard er, som han 
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uppfattning om det heraldiska sche
mat fOr framstallningen av ett lejon. 
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satte i skOld.' Sedan Folkungaatten 
ar 1363 detron iserats, infOrde Albrekt 
av Meeklenburg som vart fOrsta »ter· 
ritoriella» riksvapen de tre kronorna. 
Inget av de vapen som i tiden omger 
Folkungadynastins lejonvapen kan 
fOrvaxlas med vapenmalningen i Wijn· 
bergenhandskriften. Under sadana om· 
st~indigheter okar givetvis betydelsen 
av det gemensamma huvudmotivet hos 
Folkungavapnet oeh vapenmalningen 
medan avvikelserna minskar i betydel
se i vad angar sjalva identifieringen. 
Det torde fOl jaktligen kunna konsta
teras att vapenmalningen asyftar en 
konung av Folkungaatten. Den nar
mare dateringen skall diskuteras se
nare. DessfOrinr.an pakallas en redo
gorelse fOr de bada avvikelser som va
penmalningen foreter. 

A'JIJaknaden a'JI ginbalkar 

En kort oversikt av det skiftande va
penbruket inom Folkungarnas »slakt
konfederation» torde vara nodvandig 
fOr att man ratt skall kunna bedoma 
den na irregularitet. 

Nagot gemensamt vapen fOrdes ieke 
av de personer som till horde Folkun
garna sasom genealogiskt begrepp. I 
sin grundlaggande utredning om Folk
ungaatten framhaller K. H. Karlsson 
att man utover det ensamma lejonet 
oeh den kungliga grenens skold har 
att riikna med snedbjalkarna, stengav
larna oeh ulven. Detta blir lattare att 
fOrsta om man haIler den kognatiska 
uppfattningen av atten i sikte oeh om 
man dessutom be tanker att 1200-talets 
borjan sammanfaller med tiden fOr 
vart lands heraldiska gryning. 

Betydelsefullast ay' Folkungaattens 
grenar ar den som utgar fran Magnus 
Minneskold oeh det ar hos hans att
lingar vi aterfinner lejonvapnet. 

Det ma har inskjutas att Hans Toll 

Folkungavapnet 

1. Lagman Eskil Magnussons sigill 1222-
1230 (DS nr 216) visar det fiirsta Folk
ungalejonet. Avgjutning G. Fleetwood. 
Foto B. Lundberg. Riksarkivet, Stock-

holm. 

i sitt tidigare namnda arbete inte tve
kade att som urtypen fOr Folkungarnas 
vapendjur beteekna den snidade re
liefbild av ett fOrheraldiskt lejon i 
llOO-talets romanska stil som finnes i 
Hofs kyrka i ostergotland, belagen i 
narheten av den s. k. Hofgarden, dar 
Birger jarl sages ha bott. 

Magnus Minneskolds son i fOrsta 
giftet, den bekante Vastgotalagmannen 
Eskil, hade ett sigill med ett rutformat 
faIt, vari ett lejon (B. E. Hildebrand 
3:4). Denna bild fOrmodar Filip Lilje
holm att Eskil arvt £ran sin fader, som 
»val fOrt en skOld, vari har varit ma
lat ett lejon», ett kanske nagot djarvt 
pastaende med hansyn till att inte ens 
for sonen Eskil en sa fullgangen heral
disk framstallning ar belagd (Fig. I). 
Avgorande i sarnmanhanget iir emel
lertid den klart uttalade heraldiska 
karaktiiren hos lejonet. 
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C. G. V. Scheffer 

I ovrigt har - enligt Liljeholm -
de fran Magnus MinneskOld utgaende 
attegrenarna velat differentiera sina 
vapen. Magnus' son i andra giftet Bir
ger fOrde innan jarltiden ett upprest 
lejon over tre balkar (B. E. Hildebrand 
3: 11) men utbytte som jarl balkarna 
mot ginbalkar (B. E. Hjldebrand 1: 17 
oeh 19), vi1ka blev bestaende inom den 
[ran honom harstammande kungliga 
grenen av Folkungaatten. 

Inom Folkungaattens s. k. lagmans
gren, som torde ha bildats av Birger 
jarls broder Bengt, fOr des lejonet over 
tre balkar av dennes son Magnus 
Bengtsson oell av sonsonen Bengt 
Magnusson (B. E. Hildebrand 3:28 
oeh 4 I). I den sistnamndes stora sigiIl 
fran 1278 (B. E. Hildebrand 3:40), 
dar lejonet ar vansterviint, saknas bal
karn a, vilket av Liljeholm tolkats sa 
att Magnus Ladulas ieke skulle ha til
li'ltit sina slaktingar att Wra attevap-

2. Hertig Magnus Birgerssons sigill 1275 
6/10 (DS nr 601) visar Folkungavapnet 
med okront lejon . Avgjutning G. Fleet-

wood. Foto B. Lundberg. 
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net i en. sadan utformning att det kun
de fOrvaxlas med hans eget kungliga 
vapen . 

Enligt Liljeholms teori har det 
skOldemarke som senare kommit att 
bcnamnas Folkungavapnet bildats av 
ett upprest lejon, till vilket tillagg se
nare blivit gjorcla. Till lejonet over 
tre ginbalkar havdacle den kungliga 
grenen en exklusiv ratt. 

I sin ursprungliga form har Folkun
gavapnet emellertid forts av fIera at
ter, som upptagit detsamma fran mo
dernet. D etta kan ha paverkat den 
allmanna uppfattningen inom oeh 
utom Sverige oeh kommit denna att 
satta likhetsteeken mellan Folkunga
lejonet oeh Folkungavapnet. 

Sigtrygg Bengtsson av iitten Boberg 
var antagligen gift tva ganger, andra 
gangen fOrmoclligen med en halvsyster 
till Birger jar!. Genom detta suppo
nerade aktenskap kan enligt Lilje
holm fOrklaras att vissa attlingar till 
Sigtrygg i sitt vapen fOrde ett upprest 
lejon utan balkar. 

Tyrgils Knutssons att, en vastgotsk 
stormannaatt, fOrde troligen genom 
harstamning fran en dotter till Birger 
jarls halvsyster oeh Sigtrygg Bengtsson 
e tt upprest lejon i vapnet, i regel i 
ginstyekad skold. Marsken Tyrgils 
Knutssons vapen visar enligt Bergs
hammarvapenboken ett upprest gult 
lejon oeh skolden ginstyekad av rott 
oeh bIatt. 

Ulvasaatten var en pa 1300-talet 
blomstrande stormannaatt med f1era 
lagman framfOr allt i Narke men aven 
i Vastergotland oeh Tioharad. En av 
dem, Gudmar Magnusson i Vastergot
land, fOrde ett hjorthuvud, men hans 
soner upptog i stallet modernevapnet, 
ett upprest lejon (ibland i ginstyekad 
skold), vilket torde ha sin fOrklaring 
i spinnsidans harstamning {ran Birger 
jarls ovannamnda halvsyster. 
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net i en. sådan utformning att det kun
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Il erade aktenskap kan enligt Lilje
holm fOrklaras att vissa at tIingar till 
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i Vastergotland och Tioharad. En av 
dem, Gudmar Magnusson i Vastergot
land, fOrde ett hjorthuvud, men hans 
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ett upprest lejon (ibland i ginstyckad 
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Bengt Hafridssons att hade troligen 
liksom de td. namnda atterna arvt sitt 
lejonvapen (ett upprest lejon, i bor
jan i del ad, senare i odelad skold) 
genom hiirstamning fran Birger jarls 
halvsyster. En sonsons son till Bengt 
Hafridsson var konung Magnus Eriks
sons bekante gunstling Bengt AIgots
S:)I1, hertig av Finland oeh Halland. 

Mojligen var det aven fran Folkun
gaiitten som Sigtrygg Bengtssons svar
S:)I1, lagmannen i Tioharad Karl Inge
borgason (Lejonbalk), upptog lejonet 
i den ena halvan av sitt vap~ n. Beakt
ansviirt ar oeksa att Magnus Marina
sons att, vars stamfar alltsa bar det 
inom Folkungaatten vanliga namnet 
Magnus, aven fOrde ett lejo n i den 
ena halvan av sitt vapen. 

Fransett den utstraekning, i vilken 
Folkungavapnet prl m cdeltiden be
greppsmiissigt anknutits till ursprungs
Cormen - d et ensamma lejonct -
kvarstar, att lejonet i'iven i de lItokade 
\'arianterna dominerat vapnet. Under 
sadana omstiindigheter maste man 
i.iven rakna med mojligheten av a tt en 
knapphandig blasonering, som endast 
tagit fasta pa huvlldfiguren, kan vara 
skuld till utelamnandet av gin balkar
na i Wijnbergenvapenbokens svenska 
kUllgavapen. Som jag tidigare antytt, 
fOre Caller det m ig e j trol igt a tt ett 
otycUigt eller slitet sigill tjiinat som 
Wrebild. 

Avsaknaden av krona pa 
lejonets huvud 

Det kungliga Folkungalejonet iir kront. 
Vapenm;Hningens lejon saknar krona. 

Kung Valdemar Birgersson, vilken 
sasom ovan omtalats fOrde tre kronta 
leoparder, fiek avsta tronen at sin bro
der Magnus. D enne fOrde inn an han 
blev kung sin fader Birgei jarls vapen. 
Eftpr trontilltradet Hit han under ~rel1 

Folkungavapnet 

3. Konung Magnus Birgerssons sigill 1278 
22/ l (DS nr 638) visar Folkungavapnet 
mcd krbnt lejon. Avgjutning G. Fleet-

wood. Foto B. Lundberg. 

1275 oeh 1276 at sig utfOra tre olika 
sigill med tillhorande kontrasigill. De 
senare visar vapnet. Pa huvudet bar 
lejonet krona, tydligen fOr att beteek
na Magnus' nyvunna kungliga vardig
h et (Fig. 2-3). 

Kronta lejon ar inte sallsynta. For
utom till Valdemar Birgerssons kronta 
leoparder kan hanvisas till det aktuella 
uppslaget i Wijnbergenhandskriften, 
pa vilket kronta lejon fOres av kun
ga rna av Bohmen, Cypern, Tunis, Afri
ka oeh Armenien. Danmarks leopar
der krontes redan ar 1232. Norges le
JOIl fOrseddes med bade krona oeh yxa 
ar 1280. 

Aven andra konungsliga djur fram
stiilles ofta kronta. Exempel utgor or
nar, gripar oeh Meeklenburgs tjurhu
vud. 

Till belysande av problematiken vid 
kron andet av en vapenfigur, som re
dan sjalv symboliserar kunglighet, ma 
papekas, att utveeklingen aven kunde 
ga i motsatt riktning. Det kronta hu-
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Bengt Hafridssons att hade trolige n 
liksom de två namnda atterna arvt sitt 
lejonvaren (ett upprest lejon, i bor
jan i del ad, senare i odelad skold) 
genom hårstamning från Birger jarls 
halvsyster. En sonsons son till Bengt 
HaCridsson var konung Magnus Eriks
sons bekante gunstling Bengt AIgots
s::>n, hertig av Finland och Halland. 
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gaiitten som Sigtrygg Bengtssons svår
s::>n, lagmannen i Tioharad Karl Inge
borgason (Lejonbalk), upptog lejonet 
i den ena halvan av sitt vap~n. Beakt
ansviirt ar också att Magnus Marina
sons att, vars stamfar alltså bar det 
inom Folkungaatten vanliga namnet 
Magnus, aven fOrde ett lejo n i den 
ena halvan av sitt varen. 

Frånsett den utstraekning, i vilken 
Folkungavapnet på m cdeltiden be
greppsmiissigt anknutits till ursprungs
[ormen - d et ensamma lejonct -
kvarstår, att lejonet aven i de lItokade 
\'arianterna dominerat vapnet. Under 
sådana omstiindigheter måste man 
i.iven rakna med mojligheten av a tt en 
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tagit [asta på huvlldfiguren, kan vara 
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na i Wijnbergenvapenbokens svenska 
kungavapen. Som jag tidigare antytt, 
fOre faller det m ig ej trol igt a tt ett 
otycUigt eller slitet sigiII tjiinat som 
Wrebild. 

Avsaknaden av krona på 
lejonets huvud 

Det kungliga Folkungalejonet iir kront. 
Vapenmålningens lejon saknar krona. 

Kung Valdemar Birgersson, vilken 
såsom ovan omtalats fOrde tre kronta 
leoparder, fiek avstå tronen åt sin bro
der Magnus. D enne fOrde inn an han 
blev kung sin fader Birger jarls varen. 
Eftpr trontilltradet Hit han under ~rcl1 

Folkungavapnet 

3. Konung Magnus Birgerssons sigill 1278 
22/ l (DS nr 638) visar Folkungavapnet 
med krbnt lejon. Avgjutning G. Fleet-

wood. Foto B. Lundberg. 

1275 oeh 1276 åt sig utfOra tre olika 
sigiII med tillhorande kontrasigiiI. De 
senare visar vapnet. På huvudet bar 
lejonet krona, tydligen fOr att beteek
na Magnus' nyvunna kungliga vardig
h et (Fig. 2-3). 

Kronta lejon ar inte sallsynta. For
utom till Valdemar Birgerssons kronta 
leoparder kan hanvisas till det aktuella 
uppslaget i Wijnbergenhandskriften, 
på vil ket kronta lejon fOres av kun
ga rna av Bohmen, Cypern, Tunis, Afri
ka och Armenien. Danmarks leopar
der krontes redan år 1232. Norges le
JOIl fOrseddes med både krona oeh yxa 
år 1280. 

Aven andra konungsliga djur fra m
stiilIes ofta kronta. Exempel utgor or
nar, gripar oeh Meeklenburgs tjurhu
vucl. 

Till belysande av problematiken vid 
kron andet av en vapenfigur, som re
dan sjalv symboliserar kunglighet, må 
påpekas, att utveeklingen aven kunde 
gå i motsatt riktning. Det kronta hu-
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Folkungavapnet 

vudet i Stoekholms stads sigill redu

eerades i ett pa 1400-talet upprattat 

vapen fOr huvudstaden till blott en 

krona. Enligt en av mig framfOrd teori 

har pa motsvarande satt Sveriges tre

kronorsvapen uppstatt genom en fOr

kortning av Albrekt av Meeklenburgs 

kronta tjurhuvud, kombinerad med ett 

trefaldigande av den resterande kro

nan. 

Datering 

Vapenmalaren har svavat i okunnighet 

om att lejonen i Danmarks, Sveriges 

oeh N orges vapen skulle framstallas 

kronta. Aven om ett sadant kronande 

fOr Folkungalejonets vidkommande va

rit en relativ nyhet (1275) sa hade dock 

lang tid fOrflutit sedan Danmarks leo

parder fOrsta gangen krontes (1232). 

Egendomligt ar att Norges lejon fram· 

stalles med yxa men utan krona, da 

det pa en oeh samma gang begavats 

med dessa attribut (1280). Forekomsten 

av yxan ger oss emellertid en saker ter

minus a quo. Med stod av denna oeh 

med beaktande av vad som i ovrigt ar 

bnt om handskriften torde det med 

en hog grad av sannolikhet kunna an

tagas att Magnus LaduJas, som rege

rade 1275-1290, ar den dari asyftade 

konungen av Sverige. 

Vapenbokens betydelse fOr s'JIensk 

heraldik 

Det svenska kungavapnet i Wijnber

genvapenboken har sin tekniska bety

delse genom att for fOrsta gangen visa 

Folkungavapnets huvudtinkturer. I ef

terfOljande medeltida vapenboeker har 

kunskapen om Folkungavapnets ditta 

utseende okat, aven om ibland - som 

i Bergshammarvapenboken - kronan 

fortfarand e saknas pa lejonets huvud. 

Lang tid skulJe inte fOrflyta, innan 

Folkungavapnet blev .die oude wapen 
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van sweden«. I Sveriges mer an fem

hundraariga stora riksvapen fortlever 

dock alltjamt Folkungavapnet, vilket 

fOr omvarlden framtradde som det fOrs

ta svenska riksvapnet. Wi jnbergenva

penboken har fran svensk synpunkt 

sin kanske storsta betydelse som ett 

vittnesbord om Sveriges heraldiska upp

tagande i staternas krets. 
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