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Armorial of Swedish Commoners (A-C) 
 
INTRODUCTION: 
From 1600 - and 1700s encountered very often commoner weapons in the seal which 
belonged to the clergy, military officers, government officials, civil servants, citizens and the 
like. Most often, the so-called Commoners gentry, but weapons also exist among farmers. The 
amount of weapons is exuberant and for the most part unexplored. Only random (two or three 
journal articles) have the immense cultural treasure of the elderly Gentile family crest been 
featured in the literature, so here below are the archives of the findings in this manner are 
brought together to facilitate research and increase knowledge of these weapons existence. 
Unless otherwise indicated, the evidence made by me in connection with various heraldic and 
genealogical investigations. Most often, the source of a wax seal impressions, because the 
seals often were engraved with the family crest. With little genealogy is a great probability that 
in a specific family can seek out the seal in such letters, accounts, documents received, estate 
inventories ... Many of the following families are extinct, but in the event that a family survive 
as the weapon can always come back into favor. As a rule, tinctures (colors) unknown, why 
they need to be reconstructed. Read more about the so-called heraldisering. Weapons 
withdrawn into service transferred from this list to the list.  
      Some Sigill owners belong to foreign-derived noble families or patriciersläkter whose 
possible noble status is unclear. For the sake of clarification are part of such weapons in this 
list, ie those weapons that are not readily available in the literature. The weapons however, 
falls outside the scope of this list is Swedish medieval weapons for tenant families (for these, 
see Raneke: Swedish medieval weapons, I-III, 2nd ed 2001), weapons possession in Sweden 
knighted lineages, introduced in the House of Nobility or not (these are most easily 
foreseeable in Raneke: Swedish adelsheraldik, 1990) and weapons belonging to the 
unregistered noble families listed in the Calendar of Ointroducerad Adels Association. Also 
seal images of more emblematic than heraldic character are also listed below. 
Original Text: 
Från 1600- och 1700-talen påträffas mycket ofta ofrälse vapen i sigill som har tillhört präster, officerare, ämbetsmän, tjänstemän, borgare 
och dylikt. Oftast är det s.k. ofrälse ståndspersoner, men vapen förekommer även bland bönder. Mängden av vapen är översvallande och 
till större delen outforskad. Endast stickprovsvis (ett par tre tidskriftsartiklar) har den enorma kulturhistoriska skatten av äldre ofrälse 
släktvapen omskrivits i litteraturen, så här nedan är det arkivfynd som på detta vis sammanförs för att underlätta forskningen och öka 
kunskapen om dessa vapens existens. Där inget annat anges är beläggen gjorda av mig i samband med olika heraldiska och genealogiska 
utredningar. Oftast är källan ett lacksigillavtryck, eftersom sigillen ofta graverades med släktvapnet. Med litet släktforskning är 
sannolikheten stor att man i en specifik släkt kan söka reda på sigill i till exempel brev, räkenskaper, inkomna handlingar, 
bouppteckningar... Många av nedanstående släkter är utslocknade, men i de fall som en släkt fortlever så kan vapnet alltid åter komma till 
heders. I regel är tinkturerna (färgerna) okända, varför de måste rekonstrueras. Läs mer om så kallad heraldisering. Vapen som återtas i 
bruk överförs från denna lista till Förteckningen.  
     Vissa sigills ägare tillhör från utlandet härstammande adelsätter eller patriciersläkter vars eventuella adliga status är oklar. För 
upplysnings skull återfinns en del sådana vapen i denna förteckning, dvs sådana vapen som inte är lätt tillgängliga i litteraturen. De vapen 
som däremot faller utanför ramen för denna förteckning är svenska medeltida vapen för frälsesläkter (för dessa, se Raneke: Svenska 
medeltidsvapen, I–III, 2:a uppl 2001), vapen tillhörande i Sverige adlade ätter, introducerade på Riddarhuset eller ej (dessa är enklast 
överblickbara i Raneke: Svensk adelsheraldik, 1990) och vapen tillhörande de ointroducerade adliga ätter som är upptagna i Kalender över 
Ointroducerad Adels Förening. Även sigillbilder av mer emblematisk än heraldisk karaktär listas också här nedan.  
     

Aage se Åke.  
Aalgreen Nicolaus (död 1721), kyrkoherde i Kung Karl och Torpa, 1714 i Kumla, 1697. Sköld: En al 
uppväxande från mark ovan åtföljd av två femuddiga stjärnor. Hjälmprydnad: En sexuddig stjärna 
mellan två vingar. Eder 22.  
Aars se vid Å.  
Abelin Matthias (1658–1721), kyrkoherde i Norunga, 1720. Sköld: En merkuriestav. Hjälmprydnad: 
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En sexuddig stjärna mellan två vingar. Eder 33. [Son till Abel de Lyra, se vid L.]  
Abrahamus Johannis komminister i Ramsele, 1636. Sköld: Ett kors omslingrat av en orm. 
Västernorrlands läns landsboksverifikationer 1636 (PS).  
Achtschilling Gilius (1654–98), kyrkoherde i Landskrona, 1697. Sköld: Fortuna med segel 
balanserande på sitt klot. Hjälmprydnad: Två vingar. Eder 20. [Hans farbror hade adlats Ehrenberg 
1665 med annat vapen, men med bl.a. vingar i hjälmprydnaden.]  
Adelgren Esaias, komminister i Vimmerby (ca 1675–1719), 1700. Sköld: En fågel (troligen duva) 
sittande på en gren. Hjälmprydnad: En stående fågel. Heraldisk Tidsskrift 42, s.79.  
Æimeloeus Israel, kyrkoherde i Muhos, 1772. Sköld: På sinister sida ett av fyra pilar genomborrat 
hjärta (pilarna parvis grupperade, de båda översta med spetsen uppåt) ovanpå ett altare på mark 
samt ovan dexter en framskjutande sol. Hjälmprydnad: Den korsfäste Kristus med en stråle av blod 
sprutande från hans vänstra sida [ned över hjärtat i skölden]. Valspråk: AD: NUT RÆSTUANTI (?). 
Eder 59.  
Afw- se vid Av- nedan.  
Agander Thomas Johannis, kyrkoherde i Nyslott, 1688. Sköld: En (plog). Hjälmprydnad: (Något 
stolpliknande föremål mellan två (hjorthorn)). Eder 14.  
Agrelius se Angermannus, Ericus Petri.  
Agrelius Laurentius Olai, kyrkoherde i Själevad, 1640. Sköld: Ett lamm hållande en korsstång med 
ett spetsigt banér. Västernorrlands läns landsboksverifikationer 1640 (PS).  
Agrell Nils Nilsson (1656–92), kyrkoherde i Torup och Kinnared, 1688. Sköld: Ett hjärta belagt med 
ett kryckarmat latinskt kors. Hjälmprydnad: Tre uppväxande ax. Eder 14. – Jonas (1669–1736), 
kyrkoherde i Bunkeflo, 1726. Sköld: Ett uppväxande träd, dexter därom ett hus med ett smalt torn på 
mitten, sinister om trädet en stående man, allt på mark. Lunds domkapitel FIa:91 (MS).  
Ahl- se vid Al- nedan.  
Alander Jonas, kyrkoherde i Lundby, 1723. Sköld: Ett brinnande hjärta överlagt två korslagda pilar 
och på vardera sidan åtföljt av en ros. Mtl Gbg och Bohus 1723.  
Ahlberg Jakob (1668–1742), kyrkoherde i Vänersborg, 1720. Bild: Ett uppväxande träd överlagt av 
en bjälkvis ställd ström och ovan åtföljt av en nedskjutande strålande sol över ett genomgående 
molnparti. Valspråk: Te solum quærit. Eder 33.  
Albin Nils (1653–1714), kyrkoherde i Hjortsberga och Edestad, 1697. Sköld: En sinistervänd 
simmande svan. Hjälmprydnad: En sinistervänd uppstigande hjort. Eder 20.  
Albogius Johannes E, kyrkoherde i Borgå, 1688. Sköld: Ett träd uppväxande från mark. Hjälm: Tre 
uppväxande blommor, den mellersta blomman större och med sex i stället för fem kronblad. Eder 14.  
Albrecht Hansson fogde, deltog i ständerdomstolen i Linköping 1600. Sköld: Ett framskjutande 
(vildsvins)huvud. R 4742.  
Albus se Vit.  
Alcin Johan (död 1718), löjtnant vid Älvsborgs infanteriregemente, 1711. Sköld: Ett hjorthuvud (sett 
framifrån). Hjälmprydnad: Två uppväxande bladkvistar, motböjda och korslagda. Biografica KrA.  
Alcinius Jonas (1635–1703), kyrkoherde i Ving, Ås härad, 1697. Sköld: En sinistervänd duva på en 
kulle. Eder 21.  
Alcinius Johannes (Abrahami, död 1723), kyrkoherde i Gladhammar och Västrum, 1719. Sköld: Ett 
hjärta åtföljt ovan av två avhuggna händer och nedan av två avhuggna fötter. Valspråk: Insigne 
amori. Eder 31.  
Alegren Anders, någon sorts landsstatstjänsteman, Jönköping 1719. Sköld: Delad, i övre fältet en 
bjälkvis ställd träpåk (gren), i undre fältet en ginbalk (eventuellt är det bara sprickor i avtrycket). 
Hjälmprydnad: En sinistervänd uppskjutande arm hållande (en brinn granat) mellan två lövkvistar. 
Eder 157.  
Ahlelöf Jonas (1717–83), kyrkoherde i Frillesås, 1772. Bild: En duva sittande på en upprättstående 
antik sköld på gräsbevuxen mark. Valspråk: Intestatur florat sperat. Eder 58.  
Alftanus Abraham Erici (död 1697), kyrkoherde i Hattula, 1688. Sköld: En sinistervänd duva på gren 
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med olivkvist i näbben. Eder 14.  
Ahlgren Sven, Åmål, 1715. Sköld: En al uppväxande från mark. Mtl Älvsb 1715.  
Ahlgrund Peter (död 1734/43), kapten vid Bergsregementet, 1711. Sköld: Ett träd på en kulle. 
Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon mellan två vingar. Biografica.  
Alhem Mårten Hansson, borgmästare i Kalmar och riksdagsman, 1664. Sköld: En man med vågigt 
hår uppstigande från en stam och i höger hand hållande en ål. Hjälmprydnad: En uppskjutande arm 
hållande en ål mellan två vesselhorn. R 4831.  
Alin Andreas (död 1727), kyrkoherde i Bitterna, 1720. Sköld: En kalk. Hjälmprydnad: Ett uppväxande 
träd mellan två vingar. Eder 33.  
Aling Haqvinus (1650–1728), kyrkoherde i Husaby, 1697. Sköld: En kalk mellan två femuddiga 
stjärnor. Eder 21. Sonen Johannes (1681–1758), hans efterträdare, 1743. Sköld: En kalk. 
Hjälmprydnad: Ett träd uppväxade från mark. Eder 43.  
Aling Jonas, adjunkt i Färila, 1688/89. Sköld: Tre träd uppväxande från mark. Hjälmprydnad: Tre 
rosor på stjälkar. Eder 10.  
Ahlquist Jöns (ca 1680–1739), kyrkoherde i Tegneby, 1743. Sköld: (Tre sammanbundna blommor?) 
Eder 45.  
Ahlqvist Olof, Vänersborg 1744. Sköld: Ett (al)träd och sinister därom ett tunnare skott (kvist), båda 
uppväxande från mark. Hjälmprydnad: Två vingar. Mtl Älvsborgs län 1744.  
Ahlqvist Petrus Olai (1705–72), kyrkoherde i Räpplinge, 1752. Sköld: En al uppväxande från mark. 
Hjälmprydnad: En uppskjutande harneskklädd arm (svingande ett svärd? svagt i gravyren) mellan två 
vingar. Eder 51.  
Ahlqvist Eric (född 1766), sergeant vid Bygdeå kompani av Västerbottens infanteriregemente, 1806. 
Bild: En fläkt örn. Biografica.  
Aller Moritz, prästman i Varbergs län, 1645. Bild: Ett brinnande hjärta omkransat dexter av ett utböjt 
stycke av en törnekrans, sinister av ett utböjt stycke av en krans av rosor. Valspråk: Deo proxiam. 
Eder 2.  
Alm Gabriel (död 1681), kyrkoherde i Vansö, från 1678 i Åkerby och Jumkil, 1676–80. Sköld: En alm. 
Hjälmprydnad: En alm. Gabriel Lillieflychts papper E 4665.  
Alm Magnus (ca 1659–1708), konrektor och slottspredikant i Jönköping, 1708 kyrkoherde i 
Algutsboda, 1697. Bild: En alm uppväxande från gräsbevuxen mark. Valspråk: Mihi Christe alme veni 
suesidio. Eder 23.  
Ahlman Lars (1686–1746), regementspredikant vid artilleriet i Göteborg, 1728 kyrkoherde i Okome, 
1719–43. Sköld: En uppslagen bok. Hjälmprydnad: En stolpvis ställd avhuggen högerhand med 
hitvänd handrygg. Eder 36, 45.  
Almén Magnus (1690–1744), kyrkoherde i Odensåker, 1743. Sköld: Ett träd uppväxande från en 
kulle och åtföljd på vardera sidan av ett (uppryckt) träd. Hjälmprydnad: En uppstigande mansfigur 
med vänstra handen i sidan och i högra handen hållande en kvist. Eder 43.  
Almqvist Harald (1657–1711), kyrkoherde på Visingsö, 1697. Sköld: En (mer eller mindre stolpvis 
ställd) almkvist. Eder 23. – Sven Paulus (1699–1780), prost i Södra Unnaryd. Sköld: En alm 
uppväxande från mark. Hjälmprydnad: En uppväxande alm. – Anders (1744–92), landssekreterare. 
Sköld: Två almar uppväxande från två berg. Hjälmprydnad: En uppväxande alm på stammen 
överlagd av en bjälkvis/balkvis ställd almkvist. Släkt och hävd nr 2–3 1954, s 93.  
Alnander Olaus Magni (1639–1702), kyrkoherde i Kristberg, 1697. Sköld och hjälmprydnad otydliga i 
avtrycket. Eder 17.  
Alrom Christen Christensen, kyrkoherde i Konga och Ask, 1688. Sköld: Ett [här obeskrivet] bomärke. 
Hjälmprydnad: En uppväxande blomma. Eder 13.  
Ahlroth Anders, länsman över Orusts västra härad, bosatt i Ileberg, Tegneby, 1724–28. Sköld: En 
uppryckt al. [Signeten har namnomskrift: Andreas Gustavi Ahlerot.] Mtl Gbg och Bohus 1724, 1728.  
Alqv- se ovan vid Alkv-.  
Ahlsell Adolf Ludvig (1844–1916), kapten vid Väg- och vattenbyggnadskåren och överingenjör vid 
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Stockholms gasverk, Stockholm, i frimurarvapen senast 1896. Sköld: I fält av silver två korslagda 
gröna facklor med eldsflammor av guld. Valspråk: Arbete och redbarhet. Frimurare Vapen, SSK 
1930.  
Alsing Johan Benedikt (1691–1763), löjtnant vid Bohusläns dragonregemente, 1743. Sköld: En 
stolpvis ställd bardisan överlagd av två korslagda fänikor (åtminstone något i flaggväg på dexter 
stång, avtrycket är skadat). Hjälmprydnad: Ett uppstigande dubbelsvansat lejon hållande ett (svärd). 
Biografica.  
Alstadius Sköld: En pelikan ristande sitt bröst inför sina ungar i redet. Hjälmprydnad: En kalk. – 
Samuel (död 1704), kyrkoherde i Sveg, 1697. Eder 26. Även brodern Carl (1651–1714), kyrkoherde i 
Revsund. [Dennes signet användes 1744 av sonen Isak (1685–1753), kyrkoherde i Brunflo. Eder 46.]  
Ahlström Sven, (mantalskommissarie?) i Blekinge. a) 1710–15. Sköld: En uppväxande al belagd 
med en bjälkvis ställd ström. Hjälmprydnad: Två vingar. Mtl Blekinge 1710, 1715. b) 1734: Samma, 
men med strömmen ginbalksvis. (Hjälmprydnaden där ej framställd.) Mtl Blekinge 1734.  
Alström Nils, kommissare i kammarrevisionen, 1720. Sköld: Tre träd (med konformiga trädkronor) 
uppväxande från mark, det mellersta större än de båda yttre, samt i vardera av de båda utrymmena 
mellan stammarna en uppväx planta förgrenad i tre kvistar med ett blad ytterst på varje kvist. 
Hjälmprydnad: En sittande fågel (liknande en sädesärla e.dyl.). Eder 117.  
Alström Sven Pehr, officer, 1743. Sköld: Otydligt. Hjälmprydnad: Två vingar. Biografica.  
Altin Lars, ”furider” vid Dalregementet och Rättviks kompani, 1743. Sköld: Tre rosor, ordnade två och 
en, över en stam, kluven med dexter fält fem gånger delat och sinister fält fem gånger kluvet. 
Biografica KrA.  
Ambjörn Hansson bonde och nämndeman i Hulta, Bollebygd, 1715. Sköld: Ett [här obeskrivet] 
bomärke. Mtl Älvsb 1715.  
Amija Johan (död 1641), handelsman och rådman i Göteborg. Belagt i sigillfragment. Sköld: Kluven 
och dexterdelad, 1. två yxor korslagda genom en krona med axen utåtvända, 2. en lilja, 3. en från 
skuran framkommande örn i klon hållande en (sten?). Samma vapen beläggs hos hans sonson 
David  (1652–1706), köpman, skeppsredare och rådman i Göteborg, i dennes sigill. Dennes dotter 
Antoinetta Maria (1687–1721) har skölden sammanställd med makens i ett alliansvapen på gaveln till 
Stierncronas gravkor i Bromma kyrka. Likartade men ej identiska vapen fördes även tidigare i släkten, 
som kommit till Aachen omkring 1500. Släkt och Hävd 2001, s.198 not 2, s.203. Bäckmark och 
Wasling: Heraldiken i Sverige, s.51.  
Amnæus Ericus (död 1715), kyrkoherde i Lekåsa, 1697. Sköld: En kalk. Hjälmprydnad: En 
uppslagen bok. Eder 21.  
Amnorin Otto Johan, bataljonspredikant vid Åbo läns infanteriregemente, 1753. Sköld: Ett tremastat 
skepp med beslagna segel på vatten. Biografica.  
Amund Gabrielsson, nämndeman i Sunnervikens härad, 1752. Sköld: [Otydligt.] Hjälmprydnad: 
Tre(?) uppskjutande grenar/växter. Mtl Gbg och Bohus 1752.  
Amya se Amija.  
Anastasius Johan, regementsskrivare vid Skånska kavalleriregementet, 1664. Sköld: En påfågel på 
mark. Hjälmprydnad: En påfågel. Krigskollegii brevböcker 1664:1, s 132, 486.  
Ancher se nedan vid Ank-.  

ANDERS, ANDREAS:  
Anders Andersson fänrik vid Älvsborgs infanteriregemente, 1694–97. Sköld: En framskjutande 
harneskklädd arm svingande en värja. Hjälmprydnad: Två sammandragna fanor. Eder 215, 229.  
Anders Andersson bonde i Stentorp, Algustorp, 1715. Sköld: En blomma med två rotblad. Mtl Älvsb 
1715.  
Anders Andersson nämndeman i Bråttkärr östergården, Askim, 1752. Sköld: En uppväxande 
blomma med klocklik kalk och två stjälkblad. Mtl Göt.o.B. 1752.  
Anders Andersson nämndeman i Högås/Bogenäs/Dragsmark, 1752. Sköld: Ett träd uppväxande 
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från mark. Mtl Gbg och Bohus 1752.  
Anders Andersson nämndeman i Hogane, Högås, 1754. Sköld: En palm(?) uppväxande från mark. 
Initialer: AAS. Mtl Gbg och Bohus 1755.  
Anders Bertilsson (död 1713), löjtnant vid Åbo läns infanteriregemente, 1712. Sköld: Två tulpaner 
och mellan dem en ros alla uppväxande från en gemensam stjälk med sidoblad. Hjälmprydnad: En 
uppskjutande harneskklädd arm svingande ett svärd. Eder 229.  
Anders Börjesson registrator i Kammaren i Stockholm, 1667. Omkransad bild: En vildman i högra 
handen hållande en påk och i vänster armkrok en (palm)kvist samt stående på mark, på vilken även 
på sinister sida en uppväxande ros. M G De la Gardies samling E:1608.  
Anders Chr- se nedan vid Anders Kr-.  
Andreas Elavi (1605–82), kyrkoherde i Sveg, 1650 i Oviken, 1645. Sköld: En kalk. Eder 2.  
Anders Engelbrektsson, nämndeman i Vätte härad, 1752. Sköld: En blomma med två stjälkblad. Mtl 
Gbg och Bohus 1752.  
Anders Eriksson skrivare över Öland, 1631. Sköld: En båt på böljor. Eder 5.  
Anders Eriksson skattebonde och nämndeman i Hultet, Lerum, 1744. Sköld: Tre blommor 
uppväxande från en (gittermönstrad) stam. Mtl Älvsborgs län 1744.  
Anders Eriksson, nämndeman i Asperöd, Frölunda, 1752. Sköld: En båt med segel. Mtl Gbg och 
Bohus 1752.  
Anders Hansson nämndeman i Hogar, Lur, 1723–33. Sköld: En blomma med två stjälkblad. Mtl Gbg 
och Bohus 1723, 1733.  
Anders Håkansson skattebonde och nämndeman i Hällestad bredgården, Hällestad, 1744. Sköld: 
Två korslagda pilar. Mtl Älvsborgs län 1744.  
Anders Ivarsson, nämndeman i Södra Säm, Naverstad, 1752. Sköld: [Otydligt.] Hjälmprydnad: Tre 
(blommor/stänglar/pikar). Mtl Gbg och Bohus 1752.  
Anders Joensson bonde och nämndeman i Stora Dala, Sätila, 1715. Sköld: Tre uppväxande 
blommor. Mtl Älvsb 1715.  
Andreas Joannis /Helsingburgensis/ (död 1691), kyrkoherde i Stoby och Sandby, 1688. Sköld: En 
knäfallen bedjande man i fotsid klädnad på mark. Hjälmkrona. Eder 13.  
Anders Kiälson (så egenhändigt), nämndeman i Stenhult, Romelanda, 1754. Bild: Två hjärtan, det 
sinistra delvis överlappande det dextra, vardera med ett mångflikigt blad uppskjutande därur, allt på 
ett postament. Valspråk: VNIS IAMAIS. Initial: A. Mtl Gbg och Bohus 1755.  
Anders Christophersson borgmästare i Kristianopel och riksdagsman, 1664. Sköld: En vildman i 
höger hand en klubba lika lång som han själv och med smalaste delen nedåt. Hjälmprydnad: [delvis 
skadad, men ser ut att föreställa två hjorthorn]. R 4831.  
Anders Christophersson, nämndeman i Ås, Svarteborg, 1723. Sköld: Ett uppväxande (träd). Mtl 
Gbg och Bohus 1723.  
Anders Larsson, rådman i Vadstena, 1687. Sköld: Ett uppryckt (avlövat) träd. Eder 95.  
Anders Matsson fullmäktig för Norrköping vid riksdagen, 1635. Sköld: Ett bomärke i form av 
bokstaven A. R 4788.  
Anders Mikaelsson, borgare i Lödöse, 1400-talets slut. Sköld: En kärve, därpå två motvända ätande 
möss med hängande svansar. Raneke II, s.654.  
Anders Nilsson, kyrkoherde i Västervik, 1446. Sköld: Två korslagda nycklar med utåtvända ax. 
Raneke II, s.643.  
Anders Olofsson, borgare i Kristianstad och riksdagsman, 1664, se (Rogge?), Anders Olofsson.  
Anders Olofsson, skattebonde och nämndeman i Melltorp övergården, Grude, 1744. Sköld: Ett träd 
uppväxande från mark. Mtl Älvsborgs län 1744.  
Anders Olsson, nämndeman på Västra Hisingen, 1752. Sköld: En blomma med två stjälkblad. Mtl 
Gbg och Bohus 1752.  
Anders Persson borgmästare i Lidköping och riksdagsman, 1664. Sköld: Ett fyrfotadjur (en häst?) 
gående framför ett träd. Hjälmprydnad: Ett uppväxande träd. R 4831.  
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Anders Persson, nämndeman i Öster Holm, Tegneby, 1724–28. Sköld: Tretton(?) rundlar, ordnade 
tre över fyra över tre över två över en [alt: Beströdd med rundlar]. Hjälmprydnad: Två vesselhorn. Mtl 
Gbg och Bohus 1724, 1728.  
Anders Persson skattebonde och nämndeman i Bäne Åsen, Hol, 1744. Sköld: Ett träd uppväxande 
från mark och åtföljt på vardera sidan om stammen av en sexuddig stjärna (med hål i mitten). 
Hjälmprydnad: Tre blommor. Mtl Älvsborgs län 1744.  
Anders Rasmussonskattebonde i Lerkvilla östergården, Lerdal, 1744. Sköld: En balanserad våg. 
Hjälmprydnad: Två palmkvistar. Mtl Älvsborgs län 1744.  
Andreas Simonsson (1659–1714), teol lektor i Linköping och kyrkoherde i Skeda, 1700 kyrkoherde i 
Östra Husby, 1697. Sköld: En (klädd) arm framkommande ur en sky och hållande fyra rosor på 
stjälkar. Hjälmprydnad: En uppskjutande arm hållande en krans. Eder 17.  
Anders Svensson kyrkoherde i Hjälmseryd, 1415. Sköld: Två motstående (korpar). Raneke I, s.381.  
Anders Svensson (död 1630), 1628, sedermera resident i Hamburg, adlad Ödell (eller Ödla) 1630, 
se Wass.  
Anders Svensson kronobonde och nämndeman i Ranneberg, Kilanda, 1744. Sköld: En blomma 
med uppåtvänd kalk och stjälk med några stjälkblad. Mtl Älvsborgs län 1744.  
Anders Torkelsson, nämndeman på Västra Hisingen, 1752. Sköld: Två korslagda kanoneldrör. 
Hjälmprydnad: En harneskklädd arm svingande ett svärd mellan två standar. [Attribueringen osäker 
p.g.a. avsaknad av ägarinitialer.] Mtl Gbg och Bohus 1752.  
Anders Torsson rådman i Växjö, 1687. Sköld: Ett [här obeskr] bomärke. Eder 97.  
Anders Torsson (B...) officer, Viborg 1702. Sköld: Ett korskrönt hjärta. Hjälmprydnad: En duva med 
olivkvist i näbben. [Initialer ATSB.] Eder 227.  
Anders Tor(e)sson rådman i Köping, 1725. Sköld: Tre rosor på stjälkar på gräsbevuxen mark. 
Hjälmprydnad: Två rosor på stjälkar. Mtl Västml 1725.  
Andreas Wibjörnsson (1658–1733), lektor i Linköping, 1702 kyrkoherde i Slaka, 1721 kyrkoherde i 
Vreta kloster. (a), 1697. Sköld: En svävande sparre, bildad av sex ringar, ovan och nedan åtföljd av 
en rundel. Hjälmprydnad: Två vingar. Eder 17. (b), 1719. Sköld: Ett gående lamm på mark med 
processionsfana belagt med ett kors. Hjälmprydnad: En oblat uppskjutande ur en kalk. Eder 31.  

Andersson Gunnar, Hellstorps gård. Sköld: Styckad i grönt, vari tre kornax av guld, och guld, vari ett 
grönt kastanjeblad. Grönt hjälmtäcke fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett grönt kastanjeblad mellan 
två kornax av guld. Valspråk: Gud med oss. – Idé om släktvapen enligt korrespondens med 
Riksheraldikerämbetet 1948–49. Kleberg rekommenderade kastanjeblad i båda fälten. Borgerliga 
vapen, RA.  
Ange(?) (slutet av namnet något osäkert) Hans, borgmästare i Malmö och riksdagsman, 1664. Sköld: 
Tre i bjälke ställda dödskallar och därunder två korslagda benknotor [samt ett monogram av hans 
initialer HA inskrivet i skölden däröver]. R 4831.  
Angel Holger (död 1697), kyrkoherde i Hammenhög och Hannas, 1697. Sköld: En krans med fyra 
rosor. Hjälmprydnad: En dito hållen av två uppskjutande (harneskklädda) armar. [Sigillet saknar 
initialer, så attribueringen är inte säker.] Eder 20.  
Angelius Jonas (död 1688), kyrkoherde i Gärdslöv och Önnarp, 1688. Sköld: Tre blommor 
uppväxande från mark. Hjälmprydnad: En uppstigande ängel. Eder 13.  
Angermannus Abraham Andreæ (död 1607), kyrkoherde i Huddinge, 1593 ärkebiskop. Sköld(?): En 
harneskklädd arm med stav. – Brodern David (död 1608), kyrkoherde i Ytterselö, 1594 i Nyköpings 
Helgona, 1590–1608 (i olika sigill). Sköld(?): En kalk. Collmar 2, s.315, 702.  
Angermannus Ericus Petri (död 1650), sacellan i Köping, senare kyrkoherde i Torpa, 1615. Sköld: 
Ett hjärta belagt med ett störtat ankare. [Hans barn kallade sig Agrelius.] Ekström I:2, s.199.  
Angermannus Petrus Jonæ (1559–1630), biskop i Växjö, skrev sig även Wexionensis, 1600–10. 
Sköld: Ett ormomslingrat latinskt kors. R 4742; SBL XXIX s.215. I princip samma sköldemärke (korset 
i stället antoniuskors och på kulle) förde hans son, se Lundebergius, Zacharias.  
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Anjou Johan (1733–1804), tenngjutarmästare i Gävle. Sköld: En lilja. På mästarmärke. Bruzelli: 
Tenngjutare i Sverige, s.348.  
Ancher Erik O. (död 1699), flyttade från Göteborg till Christiania i Norge och bland hans 
efterkommande fördes före deras adlande 1778 och 1790 med namnet Anker följande vapen. Sköld: 
Ett ankare under två stjärnor. Hjälmprydnad: Spes mellan två hjorthorn. Cappelen, Norske 
sleksvåpen, s.52.  
Anna Hansdotter (från Mecklenburg), gift med Michel Hansen Colding (död 1654), kyrkoherde i 
Fridlevstad, Rödeby och Sillhövda. Hennes vapen finns intill makens på gravhäll i Fridlevstads kyrka. 
Sköld: En sexbladig blomma över flikiga blad [= ros på stjälk?]. (Initialer inskrivna.) Sveriges kyrkor, 
Blekinge I, s.337.  
Anthelius Ericus Olai (död ca 1612), kyrkoherde på Stora Kopparberget, 1604. Sköld: En planta med 
tre rosor, ordnade en över två, alternerande med fyra blad. Valspråk: Disce mori. I ett mindre sigill 
1610 syns ett timglas mellan två vingar som kunde vara vapnets hjälmprydnad. Ekström I:2, s.529.  
Anthelius Martinus Olai (född ca 1575, son till kyrkoherden Olaus Martini i Nordingrå), 1597. Sköld: 
En uppflygande svan. Valspråk: Virtutis comes gloria. Ångermanlands handlingar, avkortningslängd 
1597 (PS).  
Anund Larsson bonde och nämndem i Hästra, Bollebygd, 1715. Sköld: Tre trianglar i trepass. Mtl 
Älvsborg 1715.  
Anzenius Olof (1616–1700), kyrkoherde i Anundsjö, 1690–97. Sköld: En kalk med en till hälften däri 
nedsänkt oblat. Hjälmprydnad: Ett rökelsekar. Mtl Västernorrl 1690 [ofullständigt avtryck]; Eder 26. – 
Sonen Christopher (1652–1713), kyrkoherde i Piteå, 1710. Sköld: En klädd arm korslagd med en 
ginbalksvis ställd korsstav och nedskjutande ur en sky från ovan dexter samt hållande en krans över 
uppskjutande klippor i sinister snedstam. Hjälmprydnad: Som faderns. Mtl Västerbotten 1710.  
Apiarie Christian Ludvig (född 1696), löjtnant vid Södermanland infanteriregemente, sedan kapten. 
1720. Sköld: En bikupa på en sänkt bjälke omgiven av två från bjälken uppväxande rosor på stjälk. 
Hjälmprydnad: En uppstigan människofigur i högra handen hållande en kvist och i vänstra en ring 
eller ett tunnband. Biogragica KrA. [Tillhör tyska släkten Bienenfeld. En bror adlades Palmhjelm med 
ett nytt vapen.]  
Appelberg Josua (1689–1731), kornett vid Södra Skånska kavalleriregementet, 1720. Sköld: Två 
korslagda värjor åtföljda i var och en av de övre tre vinklarna av en femuddig stjära. Hjälmprydnad: 
En stolpvis ställd störtad värja. Biografica.  
Appelblad Petter, sergeant vid något artilleriregemente, 1743. Sköld: [Avtrycket otydligt]. 
Hjälmprydnad: [Dito]. Biografica KrA.  
Aqvilonius Lars Bertilsson (död 1697), kyrkoherde i Östra Vemmerlöv och Rörum, 1688. Sköld: En 
duva med lyftade vingar på en kvist. Eder 13.  
Arbogensis Erasmus Nicolai (död 1580), biskop i Västerås från 1574. Sköld: Den ur graven 
uppstigande Kristus. Ekström I:1, s.343.  
Arbogensis Gustavus Nicolai (död 1591), dekan i Västerås, 1584. Sköld: En hand (klädd underarm) 
framskjutande från sinister och hållande en avlövad buske. Ekström I:1, s.480.  
Arbogiensis Simon Benedicti (1600/01–49), kyrkoherde i Stora Tuna, sedermera kyrkoherde i S:t 
Nicolai i Stockholm, 1647. Sköld: En sinistervänd harneskklädd arm hållande en (hammare). Ekström 
II:1 Bilaga, s.40.  
Arbogiensis Johannes Petri (1608–54), kyrkoherde i Sala, 1649–54. Sköld: En tupp med lyftade 
vingar. Ekström II:1 Bilaga, s.29.  
Arbogensis Petrus Olai (1608–79), kyrkoherde i Sevalla, 1668. Sköld: Ett hjärta nedtill övergående i 
ett [här obeskrivet] bomärke och på vardera sidan åtföljt av två små rundlar. Ekström II:1 Bilaga, s.39.  
Arctædius Petrus Martini (död 1719), kyrkoherde i Nordmaling, 1697. Sköld: [Avtrycket skadat]. 
Hjälmprydnad: En kalk. Eder 26. – Sonen Olaus (1670–1728), adjunkt i Nordmaling, 1701 
komminister i Anundsjö, 1716 faderns efterträdare. 1697. Sköld: (En kalk.) Eder 26.  
Aredius Jonas (1648–1715), kyrkoherde i Otterstad, 1697. Sköld: En kalk. Eder 21.  
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Arenander Bengt, borgmästare i Kungsbacka, 1687. Sköld: Ett uppryckt träd. Hjälmprydnad: En 
uppstigande hjort. [Initialer BAE.] Eder 98.  
Arendt Mickel, rådman i Kalmar, 1687. Sköld: Ett [här obeskrivet] bomärke. Hjälmprydnad: Tre 
uppväxande ax (svagt synliga i avtrycket). Eder 97.  
Arend(t) Juditha ("fru Jvditha: HR: Arendz"; herr Arend(t)s hustru?), Gotland 1709. Sköld: I fält av 
silver en brun (röd?) (tupp) hållande en grön kvist i näbben och stående på ett rött hjärta. Svart 
hjälmtäcke fodrat med silver. Valspråk: Gudfruchtig, stilla och from, / skall wara min bästa rikedom. 
Målat fönster från Lunderhage, nu i Gotlands fornsal.  
Arendt /Arndt/ Anders (Johansson, 1693–1753), fänrik vid Jämtlands dragonregemente, sist kapten, 
bosatt i Sundsjö socken, 1739. Sköld: Tre ax stuckna genom en krona. Hjälmprydnadd: En 
harneskklädd och på armbågen ställd arm svingande ett svärd. – Sköldemärket på annan signet med 
omskrift ”Anders Arendt” användes av Zachris Berndt Arendt, fältväbel vid Jämtlands 
infanteriregemente, 1743. Biografica.  
Arenius Sigge Caroli, kyrkoherde i Nårunga, 1670–1675. Heraldiserat och återupptaget 1984 inom 
släkten, se Norrman i Förteckningen.  
Arenius Andreas (1647–1689), kyrkoherde i Häradshammar, 168(8). Sköld: En klädd arm 
framskjutande ur en sky och hållande ginbalksvis en nyckel med uppåtvänt ax. Hjälmprydnad: En 
kalk mellan två klädda armar däröver upphöjande en paten med en oblat på. Initialer: AA. Eder 11.  
Arenius Jonas Jonæ (död 1703), kyrkoherde i Breared, 1697. Sköld: En kalk. Eder 21.  
Arhusiander Samuel (1683–1750), kyrkoherde i Lillhärad, 1741 i Skultuna, 1715–20. Sköld: Ett 
altare med brinnande offereld. Hjälmprydnad: Två vingar. Mtl Västml 1715, 1720.  
Arhusius Johannes Jonæ (1614–88), kyrkoherde i Falun, 1668. Sköld: En duva. Hjälmprydnad: En 
sexuddig stjärna mellan två vingar. Ekström II:1 Bilaga, s.28. Hos sonen Jonas (1658–1739), 
komminister i Badelunda, 1715–20, sitter duvan på ett uppskjutande stycke av en trädstam (och 
stjärnan förefaller femuddig, men avtrycket är oskarpt). Mtl Västml 1715, 1720. Dennes bror Petrus 
(1665–95), adjunkt i Falun, 16(88–95). I hans sigill håller duvan en olivkvist i näbben. I övrigt samma 
vapen. Ekström II:1 Bilaga, s.37.  
Arndt se Arendt.  
Arnelius Eric (död 1693), kyrkoherde i Dannemora, 1688/89. Sköld: En pelikan på mark ristande sitt 
bröst inför sina ungar. Eder 10.  
Arnell Jonas, kyrkoherde i Maria Magdalena i Stockholm, 1687. Sköld: Tre enar(?) uppväxande från 
mark och däröver en ginstam belagd med tre grankottar. Hjälmprydnad: Två vingar. Inga initialer. 
Eder 12.  
Arnell Laurentius (1689–1742), kyrkoherde i Jakob och Johannes, Stockholm, 1729. Sköld: Tre strån 
med ax och däröver en ginstam belagd med tre (stjärnor eller blommor). Hjälmprydnad: Två vingar. 
Lunds domkapitel FIa:99, LLA (MS).  
Arnhult-släkten i Slätthögs socken, se Gudmund Gudmundsson.  
Aroselius Laurentius Petri (1642–93), kyrkoherde i Sala, 1678. Sköld: Två rosor på korslagda 
stjälkar uppväxande från mark. Hjälmprydnad: Två treklöverblad på stjälk. Ekström II:1 Bilaga, s.32. – 
Brodern Petrus (1643–1714), lektor i Västerås, 1698 kyrkoherde i Mora, 1697. Sköld: Två 
treklöverblad uppstickande med stjälkarna korslagda ur en urna. Hjälmprydnad: Två treklöverblad på 
stjälk. Eder 45. – Brodern Olaus (1650–1709), kyrkoherde i Björksta, 1697. Sköld: Ett träd 
uppväxande från en kulle och åtföljd på vardera sidan om stammen av en (rundel). Hjälmprydnad: Ett 
uppväxande träd mellan två pilar, balkvis respektive ginbalkvis ställda. Eder 23.  
Arosiensis Andreas Petri (känd 1581–1609), kanik i Västerås, 1586. Sköld: Ett svävande 
andreaskors i övre vinkeln åtföljt av ett hjärta. Ekström I:1, s.564.  
Arosiensis Matthias Johannis (1616–56), komminister i Irsta, 1651. Sköld: Tre rosor i en vas. 
Ekström II:1 Bilaga, s.33.  
Arosius Andreas, notarie i Norrköping, 1688. Sköld: Fortuna med sitt segel. Hjälmprydnad: Tre 
uppväxande blommor. Eder 95.  
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Artedius Olof (verksam 1753–79), tenngjutarmästare i Jönköping. Sköld: Fortuna. På mästarmärke. 
Bruzelli: Tenngjutare i Sverige, s.198.  
Arvid Nilsson (död 1583) på Medhammar, Hagebyhöga, slottsfogde på Vadstena slott. Sköld: En 
stolpvis ställd pil genomträdd ett bomärke liknande bokstaven A upptill förenat med en bjälke. 
[Initialer inskrivna.] På gravhäll. [Hans son Nils adlades Gyllenållon 1594 med nytt vapen.] Vadstena 
klosterkyrka, 1985, III, s.71.  
Arvid Nilsson (ca 1605–83), major vid Kronobergs regemente, från 1665/66 bosatt på Lökaryd i 
Rydaholm, 1657. Sköld: En vakande trana. Hjälmprydnad: Ett uppskjutande tranben i klon hållande 
en sten. [Hans son Nils adlades Elfvencrona 1690 med förbättrat vapen.] Släktforskarnas årsbok 
2001, s.103.  
Askebom Haraldus Thorstani (så egenhändigt 168(8), 1697: Harald Askebohm) (död 1699), 
kyrkoherde i Östra Husby, 168(8)–97. Bild: Ett krucifix mellan fyra sexuddiga stjärnor. Initialer: HT. 
Eder 11; Eder 17.  
Asp Petrus Jonæ (1667–1726), kyrkoherde i Norrköpings S:t Johannis, 1723 superintendent i 
Härnösand. 1697–1719. Sköld: En asp uppväxande från mark. Hjälmprydnad: En ros på stjälk med 
blomma och knoppar. Eder 17; Krigsmanshuset E:III 1707, s.573f, KrA; Eder 31. [En son adlad von 
Asp 1758 med i vapnet aspen bibehållen i mittfältet.]  
Aspegren Gabriel, kyrkoherde i Pedersö och Jakobstad samt prost, 1772. Bild: Ett lamm med 
tvetungad korsbelagd processionsfana stående på en kubisk sockel belagd med ett brinnande hjärta 
och åtföljd på dexter sida av ett latinskt kors och på sinister av ett ankare, båda lutande utåt. Initialer: 
GA. Eder 59.  
Aspengrén F U, i frimurarvapen senast 1896. Sköld: I fält av guld en aspstubbe uppväxande från 
mark och med tre utväxande grenar, allt grönt (stammen naturfärgad). Valspråk: Ordet utan handling 
är intet. Frimurare Vapen.  
Asperus Georgius Georgii (1594–1657), kyrkoherde i Nås, 1648. Sköld: En kalk (ev. sköldkant?). 
Tidigare, 1647, fört bomärke i sköld. Ekström II:1 Bilaga, s.24.  
Asping Erik (1687–), komminister i Osby, 1731 kyrkoherde i Balkåkra, 1721–29. Sköld: En asp 
uppväxande från gräsbevuxen mark. Hjälmprydnad: En asp uppväxande (mellan två palmblad [eller 
vingar]?). Lunds domkapitel FIa:99, LLA (MS).  
Aspman Nicolaus (1640-talet–1706), kyrkoherde i Lindesberg, 1697. Sköld: En sinistervänd pelikan 
på mark ristande sitt bröst inför sina ungar. Hjälmprydnad: En sinistervänd duva med olivkvist i 
näbben. Eder 23.  
Assar Arvidsson (1555/60–efter 1623), knekthövitsman över en fänika smålandsknektar, 
nämndeman, bosatt i Törestorp Mellangård i Kulltorps sn, 1600/01–10. Sköld: En störtad femuddig 
stjärna el. sporrklinga. Svenska antavlor 1987:5, s.225 not 35.  
Assar Assarsson häradsskrivare över Södra motet på Öland, 1697. Sköld: En (solros) uppväxande 
från mark. Eder 156.  
Asteropherus Magnus Olai (död 1647), skolmästare i Arboga, sedan kyrkoherde i Västerfärnebo, 
1610. Sköld: Fyra hjärtan i fyrpass (eller en fyrbladig blomma med hjärtliknande blad) och däröver en 
ginstam belagd med en sexuddig stjärna. Ekström I:2, s.295.  
Atmarius [egenhändigt Atthmarius] Jonas Georgii (död 1715), komminister i Nordmaling, 1690–97. 
Sköld: En kalk. Hjälmprydnad: Tre rosor på stjälkar. Mtl Västernorrl 1690; Eder 26.  
Augustin Olofsson, Torneå 1656. Sköld: En bjälkvis ställd stock med ett skott utspringande på 
undersidan och uppböjt framför stocken och delande sig till tre stjälkar med varsin ros. Momma-
Reenstiernasamlingen E 2495.  
Aulin Olof (1651–98), kyrkoherde i Åhus, 1697. Sköld: Ett antikt altare med brinnande offereld under 
en nedskjutande strålande sol. Hjälmprydnad: Ett ormomslingrat latinskt kors. Eder 20. [Far: Bernt 
Olsson (utan släktnamn), se dito. Olofs signet användes också av hans son Bernt 1719. Eder 32.] – 
Sonen Bernt (1685–1733), kyrkoherde i Bösarp och Simlinge, 1724. Sköld: Fyra strån med ax på 
mark. Valspråk: Benedicat altis. Lunds domkapitel FIa:85 (MS). – Dennes bror Casten (1687–1763), 



10 
 
prost i Malmö, 1743. Sköld: En duva stående på ett uppskjutande berg. Valspråk: Ie refug... sur la 
constance. Eder 44.  
Aulin Henrik (egenhändigt Henric Aulin Hansson), hospitalspredikan och syssloman i Gamla Karleby, 
1772. Bild: Den korsfäste Kristus på mark. Initialer: HA. Eder 59.  
Aulinus Jöns (död 1689), kyrkoherde i Tranemo, Mossebo, Ambjörnarp och Sjötofta, 1688. Sköld: En 
duva på mark. Hjälmprydnad: Ett lågande bevingat hjärta. Eder 14.  
Aurel Nils Larsson (1619–1678), Mariestads förman och justitieborgmästare samt vice 
häradshövding över Vadsbro härad. Sköld: En svan. (Inskrivna initialer: NLSA.) På hans gravhäll i 
Mariestads kyrka.  
Aurelius Petrus Andreæ (1656–1725), kyrkoherde i Örgryte, 1720. Sköld: En stängd bok besatt av 
ädelstenar bildande ett latinskt kors samt även av ädelstenar vardera av i pärmens fyra hörn. 
Hjälmprydnad: En sittande duva. Eder 37. – Sonen Joannes (1683–1758), gymnasielektor i 
Göteborg, 1722 kyrkoherde i Istorp. 1719. Sköld: [Avtrycket ofullständigt.] Hjälmprydnad: En 
uppväxande stjälk med blad och tre rosor. Eder 36.  
Auréen David, artillerilöjtnant vid amiralitetet, 1743. Sköld: En ginbalksvis ställd kanon ovan och 
nedan åtföljd av en brinnande granat [den övre något otydlig i avtrycket]. Eder 118.  
Aurivillius Christopher Olai (1652–1709), skolrektor i Gävle, 1689 lektor där och kyrkoherde i Hille, 
1696 kyrkoherde i Alfta, 1688–1705. Sköld: Ett öra. Hjälmprydnad: Guds namn i hebreisk skrift inom 
en upptill öppen krans. Eder 16; Mtl Vnorrl 1705. – Brorsonen Petrus Petri (1678–1726), kyrkoherde i 
Norrala och Trönö, förde 1719–20 också örat, men med modifierad hjälmprydnad: En duva med 
lyftade vingar ovan åtföljd av Guds namn i hebreisk skrift strålande nedåt som en sol. Eder 29, 30. – 
Dennes bror Magnus (1673–1740), kyrkoherde i Stockholm Maria Magdalena, 1730 superintendent i 
Karlstad, 1720/21. Sköld: En kvinnofigur (Spes) i klänning med en (fågel) sittande på hennes lyftade 
vänstra hand och med höger hand stödjande sig på ett (nedvänt ankare). Hjälmprydnad: Två vingar. 
Eder 40.  
Auxelius Daniel, kyrkoherde i Odensjö, 1687. Sköld: En kalk. Mtl Kronoberg 1687.  
Avander Niklas, lantmätare i Nylands och Tavastehus län, 1697. Sköld: En (naken) arm 
framskjutande från sinister ur en sky och håll en nedvänd cirkelmätare. Hjälmprydnad: Fortuna med 
sitt segel. Eder 156.  
Afwer Johan, (rådman), Östergötland, 1687. Sköld: Ett träd uppväxande sinister om en berghäll på 
näset mellan två strömmar, den övre bjälkvis och den nedre ginbalkvis ställda och båda förenade vid 
sinister sköldkant. Eder 95.  

B... Anders Torsson, se vid Anders.  
B... C... A... (troligen en ofrälse ståndsperson i Västsverige, kanske Skara), uppskattningsvis omkring 
1760-talet. Sköld: Tre rosor uppväxande från spetsen av ett svävande berg. Initialer (i ett 
spegelmonogram i en sköld dexter därom): CAB. Stampen finns idag (2005) i privat ägo i Göteborg.  
B... Laurentius Johannis, kyrkoherde i Torup och Kinnared, se vid Laurentius.  
Baalack se vid Ba- nedan.  
Baazius se vid Bas- nedan.  
Bacherus Georgius Laurentii, kyrkoherde i Follingbo, 1697. Sköld: Ett brinnande hjärta. 
Hjälmprydnad: Tre uppväxande blommor. Eder 26.  
Backen Peter (1715–65), kyrkoherde i Breared, 1752. Sköld: Ett brinnande hjärta i en tronstol under 
en nedskjutande strålande sol. Vapenmantel. Hjälmkrona. Eder 50.  
Backius Petrus Johannis (1629/30–92), kyrkoherde i Haraker, 1685. Sköld: En kalk. (Hjälmprydnad): 
Två breda blad(?). Ekström II:1 Bilaga, s.37.  
Backman Olaus Andreæ (död 1703), kyrkoherde i Årsunda, 1690. Bild: En kalk mellan två rosor. Mtl 
Västernorrl 1690.  
Bager Andreas Andreæ (död 1691), kyrkoherde i Fridlevstad. Vapen för honom och hustrun på 
epitafium i Fridlevstads kyrka. Tinkturer framgår därpå. Sköld: Ett [här obeskrivet] bomärke. 
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Hjälmprydnad: En sexuddig stjärna. [Vapnet för hans hustru, se Cecilia Bagesdotter.] Svenska kyrkor, 
Blekinge V, s.175.  
Bager Håkan Börgesson, lantjägmästare (död 1691). Sköld: Ett avlövat träd. Hjälmprydnad: Dito. 
Heraldiserat och återupptaget inom släkten 195(0). Se Förteckningen.  
Bager Håkan Christensson, rådman i Lund, 1687. Sköld: Ett (latinskt kors) med stammen omslingrad 
av en orm. (Troligen, avtrycket är otydligt.) Hjälmprydnad: Tre uppväxande blommor. Eder 99.  
Bagge Fredrik Nilsson (1646–1713), kyrkoherde i Marstrand, 1688. Sköld: Ett uppväxande träd. Eder 
14. – Sonen Nils (död 1730), kyrkoherde i Fagered, Källsjö och Ullared, 1719. Sköld: En lysande 
stormlykta. Hjälmprydnad: Ett svävande öga mellan två palmkvistar. Eder 36. År 1720 förde han 
samma sköld men med utbytt hjälmprydnad: En uppstigande tillbakaseende bagge mellan två 
vesselhorn. Eder 37. – Dennes bror Fredrik (1676–1762), kyrkoherde i Åby och Ödeshög, 1719–43. 
Sköld: En bagge gående på mark samt ovan sinister en nedskjutande strålande sol. Hjälmprydnad: 
En uppstigande bagge mellan två vingar. Eder 31, 43. – Anders Nilsson (1715–68, ”utan tvivel släkt 
med kyrkoherde Fredrik Nilsson Bagge i Marstrand, men ovisst hur”), kyrkoherde i Marstrand, 1752. 
Sköld: En kalk på ett altare. Hjälmprydnad: Två vingar. Eder 50. – Niclas /så egenhändigt, men i 
gravyren på första signeten Niels, 1733 skrivs han Niclas B Bagge/, rådman i Uddevalla. a) 1723–24. 
Sköld: Ett krönt uppväxande träd på mark. Hjälmprydnad: En duva. Mtl Gbg och Bohus 1723, 1724. 
b) 1733. Sköld: Kluven, dexter ett uppväxande träd, sinister en upprest bagge, båda på mark. 
Hjälmprydnad: En uppstigande bagge. Mtl Gbg och Bohus 1733.  
Bagge Jan Fredric, rådman i Uddevalla, 1754. Sköld: Ett [här obeskrivet] bomärke med i märket 
inskrivna initialer IFB. Sköldhållare: Ett tillbakaseende lejon. Mtl Gbg o Bohus 1755.  
Bagger Johan (1642–1722), prost i Trelleborg och Maglarp, 1719. Sköld: Ett lågande hjärta överlagt 
två korslagda pilar. Hjälmprydnad: En duva med olivkvist i näbben. Eder 32.  
Balthoff Christian Friedrich (1736–99), tenngjutarmästare i Lund. Sköld: Fortuna med fågel på höger 
hand och stödjande vänster hand på ett ankare. På mästarmärke. Bruzelli: Tenngjutare i Sverige, 
s.341.  
Bann Magnus, kronobefallningsman i Skånings härad, 1710. Sköld: Fortuna med sitt segel 
balanserande på ett klot. Hjälmprydnad: Tre i stolpe ordnade svävande kulor mellan två korslagda 
palmkvistar, dessa korsläggande varandra i utrymmet under den översta kulan. Mtl Skaraborgs län 
1710.  
Bahr Henrik (död 1721), regementskvartersmästare vid Stralsundska infanteriregementet, 1701 
stadsmajor i Stralsund [adlad von Bahr 1719 med förbättrat vapen], 1697. Sköld: En björn gående på 
mark. Hjälmprydnad: En uppstigande björn. Eder 226.  
Baalack Otto Gustaf (1722–89), fänrik, sedermera kapten vid Älvsborgs infanteriregemente, 1752. 
Sköld: Delad, 1. i blått fält ett balkvis ställt svärd åtföljt ovan av två i balk ställda stjärnor, nedan av en 
stjärna [i gravyren varierar stjärnoras antal uddar mellan fem och sex], 2. i fält av guld ett 
uppskjutande berg. Hjälmprydnad: En sammandragen fana mellan två standar. Eder 243.  
Baldauf Conrad (verksam 1706–32), tenngjutarmästare i Gävle. Sköld: En välkomma. På 
mästarmärke. Bruzelli: Tenngjutare i Sverige, s.351.  
Balingstadius se Lingberg.  
Bang Rasmus Jakobsson (165(4)–89), kyrkoherde i Sövestad och Bromma, 1688. Sköld: [Otydligt, 
ev. något med kors och orm.] Hjälmprydnad: [Otydligt.] Eder 13. – Brodern Otto, (165(6)–1715), 
kyrkoherde i Torrlösa och Norra Skrävlinge, 1688–97. Sköld: En sinistervänd duva med kvist i näbben 
på en gren framväxande från sinister. Hjälmprydnad: Två vingar. Eder 19. – Brodern Palle (1660–95), 
kyrkoherde i Allerum och Fleninge, 1688. Sköld: En dödskalle ovan åtföljd av en avtagande måne och 
sinister om denna tre (sexuddiga) stjärnor, ställda en över två. Hjälmprydnad: Två (vessel-?)horn. 
Eder 13. – Jacob (1692–1729), komminister i Landskrona, 1723. Sköld: En måne i nedan och däröver 
tre sexuddiga stjärnor. Hjälmprydnad: Två vingar. Lunds domkapitel FIa:83, LLA (MS).  
Barfooth Eilard (1657–1709), kyrkoherde i Glemminge och Tosterup, 1688–97. Sköld: En 
sinistervänd avhuggen fot. Hjälmprydnad: Tre uppväxande blommor. Eder 13, 20.  
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Bark Israel Johannis (prästson från Barkeryd, levde ännu 1692), mantalskommissarie i Kronobergs 
län, 1681–87. Sköld: En duva sittande på och överläggande den översta grenen i en uppväxande 
trädkrona eller buske med tre grenar. Mtl Kronoberg 1681–87.  
Barck Nils (död 1702), kyrkoherde i Väsby och Viken, 1688–97. Sköld: Ett lejon. Hjälmprydnad: Två 
vesselhorn. Eder 13, 20.  
Barck Jacob, någon landstatstjänsteman i Skåne, 1719. Sköld: En kanon på hjulförsedd lavett och 
dexter därom en kulstapel, allt på mark. Hjälmprydnad: En brinnande granat. Eder 157.  
Barchæus Andreas (1657–1731), kyrkoherde i Skultuna, 1706 i Norberg, 1697. Sköld: Delad, i övre 
fältet ett uppväxande träd, i undre fältet en bjälkvis ställd ström. Hjälmprydnad: En pelikan ristande 
sig själv på bröstet. Eder 23.  
Barchius Andreas, borgmästare i Hedemora, 1688. Sköld: Ett träd uppväxande från en kulle 
uppskjutande ur en ström. Hjälmprydnad: En svävande femuddig stjärna mellan två vingar. Eder 94.  
Barchius Laurentius Laurentii (1644–84), kyrkoherde i Söderbärke, 1683. Sköld: En pelikan med 
upplyft näbb, inte ristande sig på bröstet men en unge drickande där. Hjälmprydnad: Ett (från något 
avlångt föremål?) uppväxande träd. Ekström II:1 Bilaga, s.31.  
Barchius Johannes (1651–1701, antog namnet), domprost i Västerås, 1697. Sköld: Ett träd med två 
avhuggna grenar på stammen uppväxande från mark. Eder 23.  
Barckhusen Henrik Petersson [egenhändigt: Heinrich Barckhußen], borgmästare i Arboga och 
riksdagsman, 1664. Sköld: Ett hus (med gavel synlig på dexter sida) på mark mellan två uppväxande 
träd. Hjälmprydnad: Ett uppväxande träd. R 4831. – Samma vapen användes av hans son Hans, 
borgmästare i Arboga, 1688. Eder 94.  
Barkman Lars Jonsson (död 1697), slottsfogde i Jönköping och lanträntmästare, 1687. Sköld: En 
civil mansfigur som med höjda armar i båda händerna håller ett brett band över sig. Hjälmprydnad: 
Ett uppväxande träd. HT 42, s.78. (Uppgift om hans identifiering från Mats Thorsson, Täby, 2003.)  
Barkman Ericus Engelberti (1618–92), kyrkoherde i Nora, 1690. Sköld: En genomgående figur 
liknande istappar hängande från ett nedböjt snöre (möjligen föreställande ett norrsken?) åtföljd ovan 
av ett föremål (möjligen ett huvud?) och nedan av ett uppskjutande treberg. Ekström II:1 Bilaga, s.22.  
Barckman Petrus (ca 1640–1706), kyrkoherde i Norberg, 1697. Sköld: Ett lamm gående på mark. 
Hjälmprydnad: Tre rosor på stjälkar. Eder 23.  
Barthels Ludert (1629–1700), handelsman i Stockholm, 1670. Sköld: Tre rosor, de båda yttre 
nedböjda och med stjälkarna korslagda över den mellerstas stjälk, uppväxande från böljor. 
Hjälmprydnad: Tre rosor, de båda yttre nedböjda och med stjälkarna korslagda över den mellerstas 
stjälk. Momma-Reenstiernasamlingen E 2499. [Adlad Adlersköld 1683 med nytt vapen.]  
Barthells Hans, rådman i Västerås, 1725. Sköld: En sexuddig stjärna. Hjälmprydnad: En nedvänd 
bildad måne med ovansidan besatt [strax ovanför åtföljd av] fem femuddiga stjärnor. Mtl Västml 1725.  
Bartholin Johannes (1673–1709). ”Tafla [epitafium] med en förgylt Nyckel.” Förut i Stora Tuna kyrka, 
nu försvunnet. Svenska kyrkor, Dalarna I, s.402.  
Baas Gustav (död 1699), kyrkoherde i Varnhem, 1697. Omkransad och krönt bild: (Två motvända 
bildade halvmånar, nedtill sammanstötande.) Eder 21.  
Baas Andreas (död 1740), bataljonspredikant, Malmö 1727. Sköld: En svan samt däröver en 
femuddig stjärna. Hjälmprydnad: En blomma. Lunds domkapitel FIa:93 (MS).  
Bahse Johannes, löjtnant vid Österbottens infanteriregemente, 1752. Sköld: Ett träd, stammen nedtill 
överlagd av två korslagda lövade grenar (? – avtrycket är skadat nedtill och otydligt). Hjälmprydnad: 
Otydlig (möjligen vingar). Eder 244.  
Baas/Baazius Benedictus Joannis (Bengt Jönsson) (död 1600), kyrkoherde i Gårdsby (svärson eller 
son till kyrkoherden Johannes Olai i Gårdsby och endast kallad Baas på minnessten på Gårdsby 
kyrkogård rest av sönerna omkring 1628; sönerna och deras efterkommande skrev sig Baazius). På 
sigill tillverkat 1589. Sköld: En i båda ändar avhuggen ekgren med tre uppåtvända ekollon på stjälkar. 
Vapenbilden nr 58, s 196. – Sonen Joannes den äldre (1583–1649), biskop i Växjö, 1647. Sköld: 
Samma som fadern. Hjälmprydnad: Ett latinskt kors mellan två vesselhorn. Vapenbilden nr 58, s 195. 
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– Dennes bror Johannes (död 1647), kyrkoherde i Svarttorp, 1644. Sköld: Samma som fadern. 
Vapenbilden nr 58, s 198. – Joannes den äldres son Johannes den yngre (1626–81), biskop i Växjö, 
från 1677 ärkebiskop, 1673. Sköld: Samma som sin far. Hjälmprydnad: Ett latinskt kors mellan åtta 
(fyra+fyra) sädesax. Vapenbilden nr 58, s 197. – Bröder till den sistnämnde var Bengt och Erik, 
adlade Ekehielm respektive Leijonhielm, med andra vapen innehållande ekollon respektive ekgren.  
Bauman Jörgen (Iurgen), Kalmar. Sköld: Ett hjärta överlagt korslagda spikar och en stolpvis ställd pil 
eller ett svärd. (Enligt textförf. genomstunget av tre pilar.) På gravhäll över hans sju barn 1632. 
Svenska kyrkor Småland III:3, s.413, 458.  
Bauman Hans Hansson (1637–1708), politieborgmästare i Västervik till 1704. 1687. Sköld: En man 
klädd i bondeklädsel på mark i högra handen hållande en blomma. Hjälmprydnad: Ett uppväxande 
träd. Eder 97. [Fadern född i Lübeck, en sonson 1788 adlad Liljenstolpe med annat vapen.]  
Bauman Herman, tullnär i Västervik, 1697. Sköld: På dexter sida en vildman i högra handen hållande 
ett litet uppryckt träd och med vänstra handen i sidan samt sinister därom ett uppväxande träd med 
stammen omslingrad av en orm, (allt på mark). Hjälmprydnad: Ett uppväxande träd. Eder 156.  
Baumann Gottlob Friedrich (verksam 1789–1826), tenngjutarmästare och rådman i Hudiksvall. 
Sköld: Tre (tulpaner) uppväxande från ett uppskjutande berg. På mästarmärke. Bruzelli: Tenngjutare i 
Sverige, s.366.  
Baumgardt Liborius, (rådman), Jönköping 1688. Sköld: Tre träd uppväxande från mark. 
Hjälmprydnad: Ett uppväxande träd mellan två vingar. Eder 96.  
Baumgardt Friedrich Gustav, fänrik vid Kalmar infanteriregemente, 1746. Sköld: Kluven, i dexter fält 
en upprest bock, i sinister ett hjorthorn. Hjälmprydnad: En duva mellan två vesselhorn. [Attribueringen 
osäker tills fler belägg är funna, eftersom ägarinitialer inte är utsatta.] Eder 235.  
Beck- jfr Bäck- nedan.  
Beck Melchior (död 1747), tenngjutarålderman i Stockholm. Sköld: Tre tistlar på gemensam stjälk 
uppväxande från mark. På mästarmärke. Bruzelli: Tenngjutare i Sverige, s.141.  
Becker Abel (död 1698), tullnär och faktor i Norrköping, 1671. Sköld: (En bevingad häst i språng.) 
Hjälmprydnad: En duva. Momma-Reenstiernasamlingen E 2499.  
Becker Johan, (skriver på tyska) Stockholm 1672–73. Sköld: Ett (lejon). Hjälmprydnad: Ett 
uppstigande lejon mellan två vingar. Momma-Reenstiernasamlingen E 2499.  
Beckergreen Jonas (död 1728), komminister i Vellinge, 1727. Sköld: Fem kanonkulor, staplade två 
på tre, samt ett uppväxande träd på mark. Hjälmprydnad: En uppskjutande harneskklädd arm 
hållande i en stav [eller svingande ett svärd?] mellan två vingar. Lunds domkapitel FIa:93 (MS).  
Beijer Johan (död 1701), fänrik vid Tavastehus läns infanteriregemente, 1700 löjtnant där. 1697. 
Sköld: Tre korsl pilar ställda ovanpå (något). Hjälmprydnad: Tre solfjädersformigt ordnade pilar. Eder 
226.  
Bellander Andreas (1650–1722), kyrkoherde i Mariestad, 1697. Sköld: En uppslagen bok. 
Hjälmprydnad: En stående pelikan med lyftade vingar ristande sitt bröst. Eder 21.  
Bellinus se Gaulander.  

BENGT  
Bengt Månsson borgmästare i Eksjö, 1687. Sköld: Ett [här obeskrivet] bomärke. Eder 96.  
Bengt Mårtensson i Göle, Regnsjö, 1710. Sköld: Ett svävande berg. Hjälmprydnad: Ett avlångt 
föremål. Initialer: BMS. Uppsala domkapitel EV6:1.  
Bengt Olofsson rådman i Eksjö, 1687. Sköld: Ett [här obeskrivet] bomärke. Hjälmprydnad: Ett 
uppväxande träd. Eder 96.  
Bengt Olofsson nämndeman i Torslanda mellangården, Torslanda, 1723. Sköld: Tre rosor 
uppväxande på en gemensam stjälk. Hjälmprydnad: Fyra (strån?) ordnade parvis. Mtl Gbg och Bohus 
1723.  
Bengt Persson, Värsås 1724. Sköld: Fortuna med sitt segel. Hjälmprydnad: Dito, uppstigande. 
Krigskollegii brevböcker 1725:3, s.253, KrA.  
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Bennich Johan Gustaf (1701–79), kyrkoherde i Örby och Kinna, 1743–52. Sköld: En duva med 
dexter vinge sänkt och sinister lyftad samt med en olivkvist i näbben. Hjälmprydnad: (En rundel 
mellan) två vingar. Eder 45, 50. [En sonsons son adlad 1864 varvid en äldre ätt Bennichs vapen 
upptogs utan bevisat samband.]  
Benzel Erik, e.o. notarie vid Bergskollegium, slutligen assessor, 1744. Sköld: I blått fält ett brinnande 
berg, belagt med en bergsmansslägga korslagd med ett bergjärn över en medelst en vågskura bildad 
stam, och däröver en ginstam belagd med initialerna EB. Eder 159. [Adlad Benzelstierna 1747.]  
Benzelius Eric d.ä. (1632–1709), biskop i Strängnäs, 1700 ärkebiskop, 1683–97. Sköld: En sol 
omgiven av sju stjärnor. Hjälmprydnad: Två vingar. HT nr 9 s 381; Eder 22. – Sonen Eric d.y. (1675–
1743), biskop i Linköping, ärkebiskop 1742. a) 1700. Sköld: En bildad sol. b) 1735 (sigill)–1743 
(broderat på mässhake donerad till Linköpings domkyrka, nu i Slotts- och domkyrkomuseet i 
Linköping). Sköld: I fält av silver en blå bjälke belagd med tre blå rundlar samt ovan åtföljd av två och 
nedan av ett rött grekiskt kors. HT nr 9, s 381. – Brodern Henric (1689–1758), biskop i Lund, 1747 
ärkebiskop. Sköld: I fält av guld en blå bjälke belagd med tre rundlar av silver samt åtföljd av tre röda 
grekiskt kors. I hans sigill, belagt 1740–43 (Eder 32, 44) är fältet skrafferat rött och de grekiska 
korsen av silver. På hans epitafium i Bälinge kyrka är vapnet skrafferat i här angivna tinkturer. HT nr 
53, s 125. – Brodern Jakob (död 1747), sist ärkebiskop. Sköld: En obelisk (pyramid) på kulfötter. HT 
nr 9, s 381. – [Bröder adlade Benzelstierna 1719 med annat vapen.]  
Berg Joen, underskrivit ett synoprotokoll i Bergs socken i Jämtland 1648. Sköld: "En uppspringande 
bock (hjort?)". Fornvårdaren II:1 1927, s 67. Meddelat av MS.  
Berg Carl Joensson, borgmästare i Landskrona och riksdagsman, 1664. Sköld: Tre träd uppväxande 
från ett berg. Hjälmprydnad: Ett uppväxande träd. R 4831.  
Bergh Matthias, Näs 1669. Sköld: Ett uppskjutande treberg. Hjälmprydnad: Tre rosor på stjälk. 
Momma-Reenstiernasamlingen E 2499.  
Bergh Arvid Pedersson, mantalskommissarie(?) vid Nora och Lindes bergslager, 1676. Sköld: Ett 
träd uppväxande från ett svävande berg. Mtl Örebro 1676.  
Bergh Lars, Falun 1687–91. Sköld: Ett eldsprutande (svävande) berg. Hjälmprydnad: En 
uppskjutande naken arm hållande en pil. Västmanlands reg. räk. 1688, s.144; 1694, s.135.  
Berg Eric (död 1689), kyrkoherde i Knutby, 1688/89. Sköld: En kalk på mark och åtföljd av två 
(stjärnor) (?). Hjälmprydnad: En svävande sexuddig stjärna mellan två vingar. Eder 8.  
Berg Johan (död 1707), kyrkoherde i Färila, 1688. Sköld: Uppdelad i tre fält genom ett inböjt 
sparrsnitt: 1. en fransk lilja; 2. tre bjälkar, 3. ett upprest lejon på ett uppskjutane treberg. Eder 10.  
Berg Jöns, rådman i Karlskrona, 1688. Sköld: Ett uppskjutande berg och däröver två bjälkvis ordnade 
sexuddiga stjärnor. Hjälmprydnad: En fransk lilja. [Initialer IDB.] Eder 98.  
Bergh Nicolaus (1630-talet–1708), kyrkoherde i Resele, 1690. Sköld: En kalk. Hjälmprydnad: En 
uppväxande växt med solfjädersformig blomma och två små stjälkblad. Mtl Västernorrl 1690.  
Berg Johan, (häradshövding el. rådman e.dyl. i Stockholm el. omnejd), 1693. Sköld: En 
genomgående skansmur nedan åtföljd av två i snedstammarna uppskjut (tre)berg. Hjälmprydnad: En 
uppstigande enhörning. Eder 94.  
Bergh Anders, hauptman vid Tavastehus slott, 1697. Sköld: Ett uppskjutande treberg med tre lågor. 
[Påskrift A L Berg.] Eder 156.  
Berg Erik, landsbokhållare i Kalmar län, 1697. Sköld: Ett uppskjutande eldsprutande berg. 
Hjälmprydnad: En uppstig bock. Eder 156.  
Berg Johan, häradsfogde över Norra motet på Öland, 1697. Sköld: En sexuddig stjärna över ett 
uppskjutande eldsprutande berg. Hjälmprydnad: En uppstigande hjort. Eder 156.  
Berg Gabriel Olofsson (verksam 1694–1713), tenngjutarmästare i Västervik, från 1700 sedan i 
Linköping. Sköld: Ett timglas. På mästarmärke. Bruzelli: Tenngjutare i Sverige, s.415, 429.  
Berg Stefan Valter (1674–1745), kapten vid fortifikationen i Malmö, sedermera major, 1715. Sköld: I 
fält av silver ett rött lejon gående uppför en balkvis ställd blå trappa, nedan åtföljd av ett uppskjutande 
svart berg. Hjälmprydnad: Två vingar. Här antas, vad gäller sköldemärket, att det har samma tinkturer 



15 
 
som i det adliga vapnet för hans son, Otto Adrian, som adlades Berg von Linde 1751. I det adliga 
vapnet återfinns det ursprungliga vapnet i sköldens övre hälft. Vapenbilden nr 23, s.267.  
Berg Jöns (”Jeuns”), löjtnant vid amiralitetet, 174(3). Sköld: Ett uppskjutande berg samt ovan dexter 
en nedskjutande bildad strålane sol. Hjälmprydnad: En stolpvis ställd morgonstjärna mellan två 
tvetungade vimplar. Eder 118.  
van dem Berghe Wylhelm, var 1438 bosatt i Jabbeke utanför Brygge i Flandern, var rådman i Visby 
1459. Sköld: Tre grekiska kors, ordnade två över ett. Hjälmprydnad: Ett uppskjutande fågelhuvud. 
Inhugget i stenplatta på Engeströmska huset i Visby. 
http://w1.498.telia.com/~u49810011/vapenplattan/vapen.html.  
Bergelius Nicolaus (död 1721), kyrkoherde i Näshulta, 1697. Sköld: Två småblommiga blommor på 
varsin stjälk och utvändigt med varsitt lansettformat stjälkblad uppväxande från gemensam rot på 
gräsbevuxen mark. Hjälmprydnad: Två vingar. Eder 22.  
Bergen Elias, fänrik vid Österbottens infanteriregemente, 1712. Sköld: En dubbelörn över ojämn 
mark. Eder 229.  
Berger D..., (mantalskommissarie) i Nora m.fl. bergslager, 1715. Sköld: Ett uppskjutande treberg, 
den mellersta toppen med en låga. Hjälmprydnad: En uppväxande blomma. Mtl Örebro 1715.  
Bergfeldt Caspar, Stockholm 1676. Sköld: En kyrkklocka. Hjälmprydnad: En uppstigande grip(?). 
Gabriel Lillieflychts papper E 4665.  
Berggraf E, rådman i Gävle, 1705. Sköld: Ett (klippigt treberg?). Hjälmprydnad: Ett uppväxande träd 
dexter om en gående bock. (Ägarintialer ELBG). Mtl Vnorrl 1705.  
Bergin Johan(nes) (1643–1716), kyrkoherde i Skölvene, 1697. Sköld: En (falk) stående med lyftade 
vingar (vänster höjd, höger sänkt) på en kulle. Hjälmkrona. Eder 21. – Sonen Gunnar (1680–1738), 
efterträdare där, 1720. Sköld: Ett ankare utan ring upptill (utan läggen och stocken tillsammans 
liknande ett T). Hjälmprydnad: Ett lågande hjärta. Eder 33.  
Berginus Andreas Petri, kyrkoherde i Skagershult, 1689. Bild: Ett timglas mellan två (palmkvistar?). 
Initialer: APB. Eder 12.  
Bergius Nicolaus Petri (160(4)–45), kaplan i Skultuna, 1642. Sköld: En kalk. Ekström II:1 Bilaga, 
s.35.  
Bergius Olof (Olaus Andreæ, 1627–92), otillträdd kyrkoherde i Riddarholmen, från 1672 kyrkoherde i 
Stockholm Klara. 1669–87. Sköld: Ett träd uppväxande från mark. Hjälmprydnad: En änglaflykt 
(kerubhuvud med vingar). Initialer: OBCL (CL för Clarensis). M.G. De la Gardies samling E 1613; 
Eder 12.  
Bergius Nicolaus O. (1658–1706), kyrkoherde i Fransk-Lutherska församlingen i Stockholm, 1701 
generalsuperintendent över Livland och prokansler för universitetet i Pernau. 1687–97. Sköld: Ett 
svävande treberg. Hjälmprydnad: Tre sädesax. Initialer: NB. Eder 12; Eder 17.  
Bergius Olaus Laurentii (164(6)–91), kyrkoherde i Torpa, 1688. Sköld: En kalk. Ekström II:1 Bilaga, 
s.36.  
Bergius Petrus A., kyrkoherde i Tövsala, 1688. Sköld: Ett eldsprutande berg. Eder 14.  
Bergius Botvidus (1644–1706), kyrkoherde i Örtomta, 1697. Sköld: Tre uppväxande blommor. 
Hjälmprydnad: En uppskjutande underarm hållande en bladruska. Eder 17.  
Bergius Jonas Nilsson (död 1698), kyrkoherde i Vartofta-Åsaka, 1698. Sköld: Ett träd uppväxande 
från mark på sinister sida om en kulle. Hjälmprydnad: Ett uppväxande träd. Eder 21.  
Bergius Laurentius Andreæ (1662–1751, antog namnet från sin födelseort: Berg, Gökhem), 
kyrkoherde i Slöta, 1720. Sköld: En kalk. Eder 33.  
Berglijn Anders (165(7)–1713), kyrkoherde i Simrishamn och Järrestad, 1688–97. Sköld: Ett träd 
uppväxande från ett uppskjutande berg. Hjälmprydnad: Två vingar. Eder 13, 20.  
Bergman I[ngel]. Sköld: Fortuna med sitt segel. Hjälmprydnad: Tre rosor på stjälk. [Initialer: IB.] 
Sigillet använt av sonen(?) Lars Ingelsson Bergman, Visby 1676. Momma-Reenstiernasamlingen E 
2499.  
Bergman Hans Persson, rådman i Vimmerby, 1687. Sköld: Ett svärd stolpvis ställt på mark samt 
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överlagt av en våg och ovantill åtföljt av två sexuddiga stjärnor. Hjälmprydnad: Två vingar (el. möjl. 
hjorthorn). Eder 97.  
Bergman Abraham (död 1702), löjtnant vid Viborgs läns infanteriregemente, 1697. Sköld: Ett 
uppskjutande treberg med tre eldslågor. Hjälmprydnad: Två vingar. Eder 227.  
Berghman Nils Georg (död 1704), fänrik vid Smålands tremänningsregemente, 1703 löjtnant där, 
1704 löjtnant vid Kronobergs infanteriregemente, 1701. Sköld: En (harneskklädd) arm uppskjutande 
från en kulle och hållande en krona. Hjälmprydnad: En uppstigande man i harnesk och stormhatt i 
högra handen svingande ett svärd. Eder 226.  
Berghman Paul Gustaf, Stockholm 1746. Sköld: En harneskklädd arm uppskjutande från ett 
uppskjutande treberg och hållande en krona. Hjälmprydnad: En uppskjutande man iklädd hatt och 
livrock i höger hand hållande ett svärd. Sköldebrevssamlingen, adelsbrev, volym 1/Adlerbrant.  
Bergqvist Johan Torstensson (död 1710), häradshövding på Öland, 169(0). Sköld: En palm 
uppväxande från mark. Hjälmprydnad: Två (palmkvistar, nere vid skaftet böjda och med de nedersta 
skaftbitarna utåtvikta?). Eder 97. [Adlad Ädelberg 1692 med annat vapen.]  
Bergquist Gullik (1654–1723), kyrkoherde i Bergsjö, 1713. Sköld: Två hus, vardera 
med dörrförsedd gavel synlig på dexter sida och med två fönster, dexter hus försett 
med en hög spira och sinister hus åtföljt på dess dextra sida av ett (avlövat?) träd böjt 
över det, allt på mark. Hjälmprydnad: Ett hjärta. Mtl Västernorrl 1713. (Om släkten, se 
Släkten... 1, s.11.)  
Bergstedt Lars, någon landstatstjänsteman i Kalmar län, 1719–2(0). Sköld: Medelst 
inböjt mantelsnitt delad i blått, vari två femuddiga stjärnor, och guld, vari ett uppskjutande berg. 
Hjälmprydnad: En uppväxande lövad kvist mellan två vingar. [Se bild här intill.] Eder 157, 158.  
Bergström se Gabriel Larsson.  
Bergström Gustav Jönsson, 1673. Sköld: En tjock stam med tre på stänglar utväxande rosor på 
vardera sidan och med en sinistervänd vilande duva på toppen. Hjälmprydnad: Tre uppväxande 
rosor. Västmanlands reg. räk. 1673, s.67.  
Bergström Aron A., 1688–89. Sköld: Ett uppskjutande berg mellan en dexter snedstam och en höjd 
balk bildade av vågskuror. Hjälmprydnad: Ett uppväxande eldsprutande berg mellan två vingar. 
Västmanlands reg. räk. 1687, s.121; 1688, s.189.  
Bergström Mårten, fänrik vid Jämtlands dragonregemente, sedan löjtnant. 1710. Sköld: Styckad. 
Hjälmprydnad: Ett uppväxande träd. Biografica, KrA; Eder 223.  
Bergström Johan Svensson (död 1731), kyrkoherde i Riseberga, 1725. Sköld: Ett lågande hjärta på 
ett altare samt från ovan dexter en nedskjutande strålande sol. Lunds domkapitel FIa:88 (MS).  
Beringh Joachim (168(2)–1738), komminister i Trelleborg och Maglarp, kyrkoherde där 1720, 1719. 
Sköld: Ett uppskjutande treberg. Hjälmprydnad: Dito. Eder 32. – Anders (död 1742), kyrkoherde i 
Backaryd, 1727. Sköld: Ett träd. Hjälmprydnad: [Otydlig]. Lunds domkapitel FIa:92, LLA (MS).  
Berling Sköld: En björn. Släkten kom från Tyskland via Danmark till Sverige med Carl Gustaf Berling 
(1716–89), hovkamrer, köpte akademiska boktryckeriet i Lund. SSK 1930.  
Berner B..., komminister i Sätila, 1715. Sköld: En kalk. Hjälmprydnad: En duva med olivkvist i 
näbben. Mtl Älvsborg 1715.  
Berner Gustavus Johannis, lektor i Viborg, 1688 kyrkoherde i Hollola, 1688. Sköld: En duva på gren 
med olivkvist i näbben. Hjälmprydnad: Två uppväxande bladkvistar. Eder 14.  
Bernhardus Laurentii kyrkoherde i Torsby, 1719, se Wandelin.  
Bernt Olsson rådman i Kristianstad. Sköld: Ett [här obeskrivet] bomärke. Hjälmprydnad: Ett 
ormomslingrat kryckarmat latinskt kors mellan två vesselhorn. [Initialer: BO. Sigillet använt 1688 av 
sonen Olof Aulin. Eder 13.]  
Berntz Hans Jostsson (död 1701), kyrkoherde i Borrby, 1688–97. Sköld: Tre blommor uppväxande 
från ett hjärta. Eder 13, 20.  
Berntzerus Johan (1657–1729), kyrkoherde i Västra Karaby och Saxtorp, 1697. Sköld: Ett gudslamm 
på mark. Eder 19.  
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Bero (förnamn) se vid Björn.  
Beronius Olaus (1647–1716), kyrkoherde i Hudiksvall, 1705–13. Sköld: En upprest björn. 
Hjälmprydnad: En ros på stjälk. Mtl Västernorrl 1705; 1713.  
Bertil Jönsson borgmästare i Viborg 1573–89. Sköld: Ett [här obeskrivet] bomärke. Initialer: BI. 
Ruuth, s.169, meddelat av MS.  
Besck Zacharias (död 1727), urmakare i Stockholm. Sköld: En urtavla. Hjälmprydnad: En 
uppstigande(?) grip. PHT 1978, s.89.  
Beeth Petrus (1647–1719), kyrkoherde i Villstad, 1697. Sköld: En bevingad hjort i språng på mark. 
Hjälmprydnad: Ett lamm med korsfana. Eder 23.  
Beteke Johann Andreas, borgare och guldarbetare i Dresden, 1738. Sköld: Ett ymnighetshorn. 
Hjälmprydnad: En duva med lyftade vingar. Bou 1738/2:973, SSA. [Bröder: Ephraim, sidenfärgare, 
och Paul (död 1738), juveleraregesäll, båda i Stockholm.]  
Betulander Johannes Jonæ (1648/49–94), kaplan i Tortuna, 1685. Sköld: En uppväxande stängel 
med två blad på vardera sidan och däröver två blommor på utstickande skott på vardera sidan, högst 
upp verkar stängeln övergå i en nedskjutande (blomma el. möjl. sol). Hjälmprydnad: Tre uppväxande 
blommor. Ekström II:1 Bilaga, s.28.  
Betulander Magnus, kyrkoherde i Dänningelanda, 1687. Bild: En uppväxande växt med fem blom- 
eller bladstänglar. Mtl Kronoberg 1687.  
Betulius Johannes Laurentii (1642–94), kyrkoherde i Ramnäs, 1676–92. Sköld: En kalk. Ekström II:1 
Bilaga, s.28; Västmanlands reg. räk. 1676, s.119, KrA.  
Bewerlin Hans Jakob (död 1707), kyrkoherde i Vomb och Veberöd, 1688. Sköld: [Avtrycket skadat]. 
Hjälmprydnad: En uppstig (bäver). Eder 13.  
Bezelius Christophorus, kyrkoherde i Tyska församlingen i Stockholm, 1687. Sköld: En balk belagd 
med tre rosor. Hjälmprydnad: (?)En dödskalle överlagd korslagda benknotor. Initialer: G(?)B (därför 
ännu osäkert belägg). Eder 12.  
Bidberg Andreas (1698–1768), kyrkoherde i Skölvene, 1743. Sköld: Ett gudslamm med tvetungad 
fana på mark. Hjälmprydnad: En kalk mellan två palmkvistar. Eder 43.  
Bienenfeld se Apiarie.  
Billberg Gustaf (1702–62), kyrkoherde i Västra Ingelstad och Östra Grevie. Bild: En arm 
framskjutande ur en sky från dexter och krönande en knäböjande prästman med en krona. Valspråk: 
Gratis Impetrabo Brabeam. Eder 44.  
Bille Matthias (165(0)–1710), kyrkoherde i Umeå, 1697–1710. Sköld: Ett träd uppväx från mark. 
Hjälmprydnad: Tre uppväxande blommor. Eder 26; Mtl Västerbotten 1710.  
Billing Lars B., Jönköping 1664. Sköld: Fyra träd uppväxande från en ojämn kulle som är högst 
under det andra trädet från dexter sida räknat. Krigskollegii brevböcker 1664:1, s.386f.  
Billing Pål (166(0)–1732/33), kyrkoherde i Everlöv, 1725. Sköld:  En på mark stående sinistervänd 
fågel med utsträckta vingar samt en nedskjutande sol. Valspråk: Propensa benignitas. Lunds 
domkapitel FIa:87 (MS). – Sonen Johannes (170(2)–83), kyrkoherde i Stora och Lilla Slågarp, 1743. 
Sköld: Justitia med svärd och vågskålar. Hjälmprydnad: En duva med olivkvist i näbben. Eder 44. – L. 
Sköld: [Otydligt; två växter?] Hjälmprydnad: Fortuna med sitt segel. Initialer: LB. Signeten övertagen 
av Hans Billing, kyrkoherde i Visseltofta och Verum, och använd av honom 1743. Eder 44.  
Billman Adolf Magnus, fänrik vid Västmanlands infanteriregemente, 1752. Sköld: Ett dextervänt 
bockhuvud. Eder 242.  
Billmanson Adolf Leonard (1839–1914), överste, Stockholm, i frimurarvapen senast 1896. Sköld: 
Ginstyckad i blått, vari en strålande femuddig stjärna av guld, och guld, vari ett rött borgtorn stående 
inom en skans. Valspråk: Semper sursum. Frimurare Vapen, SSK 1915–16.  
Birger Gunnarsson (känd 1497–1519), ärkebiskop i Lund. Sköld: En lind under en ginstam bildad av 
en molnskura. Raneke II, s.832.  
Birgerus Petri (död 1517), prebendat i Västerås. Sköld: En kyrka med två trappskurna rösten. 
Ekström I:1, s.635.  
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Bjerchenius Jonas (1643–1723), kyrkoherde i Fredsberg. 1697. Sköld: En tillbakaseende vakande 
trana på en kulle. Hjälmprydnad: En svävande sexuddig stjärna mellan två vingar. Eder 21. Bytte 
vapen, det nya känt 1720. Sköld: En tillbakaseende duva på mark. Hjälmprydnad: Ett uppväxande 
träd mellan två vingar. Eder 33.  
Bjerchenius Sven (1653–1708), konsistorienotarie i Skara, sist teol. lektor och prost i Götened, 
1688. Sköld: Tre blommor uppväxande från ett hjärta. Hjälmprydnad: Tre uppväxande blommor. Eder 
14.  
Biug Olaf, rådman i Malmö, 1447. Sköld: Ett framskjutande djurhuvud med hals. Hjälmprydnad: 
Samma, uppskjutande. Raneke I, s. 336.  
Biugg Andreas (1631–79), sekreterare i kansliet, 1661. Sköld: En vildman i höger hand hållande tre 
ax. Hjälmprydnad: Tre ax. Bielkesamlingen. [Adlad Lilliestierna 1675 med nytt vapen.]  
Bjugg Erik (165(0)–1710), löjtnant, slutligen major vid Österbottens infanteriregemente, 1688. Sköld: 
Tre ax. Hjälmprydnad: Dito. Eder 215. Samma vapen belagt hos Georgius Arvidi (död 1709), kaplan i 
Vasa, 1688. Eder 14.  
Biugg Sven, (någon sorts tjänsteman, sannol. inom nuv. Sverige), 1700. Sköld: Ett träd uppväxande 
från mark. Hjälmprydnad: Tre uppväxande ax. Eder 155. [Av hjälmprydnaden att döma är han släkt 
med ovannämnda Bjuggar.]  
Biurbeck Simon Martini (död 1697), kyrkoherde i Ljusnarsberg, 1686. Sköld: En uppslagen bok 
belagd med ett hjärta. Hjälmprydnad: En stolpvis ställd vingad pil. Ekström II:1 Bilaga, s.40.  
Biurstedt N..., Eskilstuna 1702. Sköld: En balkvis springande utter med fisk i munnen mellan två 
balkvis ställda strömmar. Hjälmprydnad: En utter med fisk i munnen samt uppstig från en balkvis 
ställd ström mellan två vingar. Eder 155.  
Björck Lars (död 1694), adjunkt i Balingstad, 1694 komminister i Fittja, 1689. Sköld: En ljuskrona. 
Hjälmprydnad: Tre (strutsplymer). Eder 8.  
Biörck Matthias (1603/04–51), komminister i Västerås, 1644. Bild: En hand. (Fadern Andreas Georgii 
Schedvimontanus (1560/61–1652), kyrkoherde i Björksta, förde 1642 också bilden av en hand över 
ett monogram/bomärke.) – Brodern Tobias (1628–83), kyrkoherde i Björskog, 1681. Sköld: En björk 
uppväxande från mark. Ekström II:1 Bilaga, s.33, 40.  
Björkegren Lars (1661–1730), kyrkoherde i Nykil, 1697. Sköld: En (björk)stam från mark ginbalksvis 
uppväxande med en grönskande gren utskjutande balkvis därifrån. Hjälmprydnad: Två vingar. Eder 
17.  
Björkman Johannes Haqvini (död 1708), kyrkoherde i Östra Eneby, 1697. Sköld: En uppväxande 
björk. Hjälmprydnad: Två uppväx bladstänglar med små runda blommor. Eder 17.  
Biörckman Anders, (mantalskommissarie) i Västernärke, 1726. Sköld: En uppväxande björk. 
Hjälmprydnad: Två uppväxande sexbladiga blommor. Mtl Örebro 1726.  
Björkman Carl (död 1720), tenngjutarmästare i Stockholm. Sköld: En lilja. På mästarmärke. Bruzelli: 
Tenngjutare i Sverige, s.136. – Daniel (död 1753), tenngjutarålderman i Stockholm. Sköld: En lilja. På 
mästarmärke. Bruzelli: Tenngjutare i Sverige, s.130. – Carls brorson var Johan Eriksson B (död 
1730), tenngjutarmästare i Karlskrona. Sköld: Ett ankare. Bruzelli: Tenngjutare i Sverige, s.219.  
Björkman Daniel Larsson (1706–83), tenngjutarmästare i Stockholm. Sköld: En klädd man stående 
på mark och med högra handen hållande om en uppväxande björk. På mästarmärke. Bruzelli: 
Tenngjutare i Sverige, s.124.  
Björkman Eric (1707–61), tenngjutarmästare i Stockholm. Sköld: Ett lamm med processionsfana. På 
tenngjutarmärke. Bruzelli: Tenngjutare i Sverige, s.120.  
Björkzell Andreas (1698–1756), kyrkoherde i Acklinga, 1752. Sköld: [Otydlig]. Hp: En kalk. Eder 47.  
Björling /Biörlingh/ Johan, (agerande på häradsrättens i Mora, Venjan och Särna socknar vägnar – 
är han identisk med Johan Olof (1682–1732), lagman över Österdalarna och Bergslagen?), 1732. 
Sköld: En upprest björn på mark hållande en spänd pilbåge. Hjälmprydnad: Två korslagda pilar 
mellan två vingar. Bou 1732/1:1050, SSA. (SSK 1930.)  
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BJÖRN, BERO  
Bero Benedicti (1605–61), kyrkoherde i Lidköping, 1654. Sköld: Ett kors av typen croix cléchée. 
M.G. De la Gardie E:1612.  
Björn Gunnarsson bonde och nämndeman i Kulla, Torestorp, 1715. Sköld: En uppväxande planta 
med två rotblad och tre stjälkar med varsin blomma på. Mtl Älvsborg 1715.  
Bero Johannis präst i Skara stift(?), riksdagsman 1600. Sköld: En kalk. R 4742.  
Björn Nilsson bonde och nämndeman i Gulered, Sätila, 1715. Sköld: En uppväxande axliknande 
planta. Mtl Älvsborg 1715.  

Björn (släktnamn) jfr även Beronius.  
Biörn C..., lanträntmästare, 1682. Sköld: En gående björn. Hjälmprydnad: En uppstigande björn. HT 
42, s.78.  
Biörn Johan [J:son], rådman i Eksjö, 1687. Sköld: En ginbalksvis ställd gående björn. Eder 96.  
Björn Magnus Nicolai (1638–1700), kyrkoherde i Åtvid, 1697. Sköld: En gående björn. Eder 17.  
Björn Lars (död 1728/9), tenngjutare i Stockholm, från 1721 i Norrköping. Sköld: En dubbelörn och 
däröver en krona. (Initialer inskrivna.) På mästarmärke. – Sonen Jeremias (död 1786), 
tenngjutarmästare i Norrköping. Sköld: Justitia. På mästarmärke. Bruzelli: Tenngjutare i Sverige, 
s.131, 261.  
Björnlind Per (1717–82), avvittringslantmätare i Jämtland, 1772. Sköld: En balkvis ställd 
regnbåge(?). Eder 170.  
Bladt Anna (död 1643), gift med Michel Koch. Sköld: En planta med två blad vid stjälkens nedända 
och en över förgreningen varifrån två klockliknande blomkalkar hänger på böjda stänglar. (Initialer 
inskrivna.) På gravhäll i Högby. Svenska kyrkor, Öland I, s.63.  
Blanck Johan, f.d. inspektor över ingenjörerna av all fortifikation i huvudarmén, Visborg 1652. Sköld: 
En åttauddig stjärna. Stegeborgssamlingen E 119.  
Blanck Bryniel, Älvkarleby 1673. Sköld: En örn uppstigande från ett näste. Hjälmprydnad: En sol. 
Bielkesamlingen.  
Blanxius Laurentius (164(2)–1713), kyrkoherde i Österslöv, 1688–97. Sköld: Ett spegelmonogram av 
bokstäverna L C. Hjälmprydnad: Tre blommor uppväxande från en dödskalle på två uppskjutande 
korslagda benknotor. Eder 13, 20.  
Blawer Daniel, bruksförvaltare vid Torshälla smidesverk, ca 1660-talet. Sköld: Tre rosor på 
gemensam stjälk med två stjälkblad uppväxande från en uppskjutande kulle. Hjälmprydnad: Två rosor 
på gemensam stjälk med två stjälkblad. Momma-Reenstiernasamlingen E 2499.  
Bleckman J..., regementsskrivare vid Norra Skånska kavalleriregementet, 1715. Sköld: En 
knoppande blomma uppväxande från mark och åtf på båda sidor av en femuddig stjärna. 
Hjälmprydnad: En sexuddig stjärna. Arvid Horns samling E:4282.  
Blidberg Bengt (1650–1711), kyrkoherde i Blidsberg, 1697. Sköld: Tre träd uppväxande från ett 
uppskjutande treberg. Hjälmprydnad: En svävande stjärna mellan två vingar. Eder 21. [Antog namnet. 
Fadern hette Scarinius.]  
Blidberg Petrus (1682–1724), kyrkoherde i Bottnaryd, 1720. Sköld: En liten planta uppväxande från 
en kulle under nedskjutande strålar. Hjälmprydnad: Ett hjärta mellan två vingar. Eder 33.  
Blix I den släkt som kom från Jämtland till Trondheim omkring 1600 är följande vapen känt från 1600-
talets slut. Sköld: I blått fält ett hästhuvud av silver med (svart) betsel. Hjälmprydnad: Samma 
hästhuvud. Även åskviggar [blixtar] och andra märken förda i vapnen. Cappelen, Norske slektsvåpen, 
s.65.  
Blix Magnus Joensson (1635–97), borgmästare i Söderhamn, 1688. Sköld: [I blått fält] en stolpvis 
ställd antik åska [blixt] [av guld]. Hjälmprydnad: En uppskjutande dito. Eder 94. [Adlad 1689 med 
sköld: En bevingad dito av guld i blått fält, med annan hjälmprydnad. Tinkturerna har sannolikt varit 
desamma.]  
Blix Gulich Magni (1648–1725), kyrkoherde i Råneå, 1710. Sköld: En stolpvis ställd antik åska [blixt] 
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på båda sidor åtföljd av en sexuddig stjärna. Hjälmprydnad: En uppväxande (naturlig lilja) mellan två 
vingar. Mtl Västerbotten 1710.  
Blom Jakob, handelsman i Stockholm, 1647. Sköld: Ett [här obeskrivet] bomärke. Hjälmprydnad: Tre 
uppväxande blommor. Eder 5.  
Blom Johan (död 1714), fänrik vid Åbo läns infanteriregemente, 1713 löjtnant där. 1712. Sköld: 
Kvadrerad, 1. en brinnande granat, 2. en uppväxande (trebladig) blomma, 3. [otydligt], 4. [otydligt]. 
Hjälmprydnad: En uppskjutande (harneskklädd) arm svingande ett svärd mellan två vingar. Eder 229.  
Blomberg Anders (född 1693), fänrik vid Jönköpings infanteriregemente, 1715 löjtnant. 1713. Sköld: 
Två blommor uppväxande från mark. Hjälmprydnad: Två vingar. Eder 223.  
Blome Jacob, Stockholm 1636. Sköld: Ett [här obeskrivet] bomärke. Hjälmprydnad: Tre rosor på 
stjälkar. Stegeborgssamlingen E 18.  
Blomfeldt Jacob, regementsadjutant vid Drottningens livregemente i Pommern, 17(46–50) löjtnant 
där, 1746–50. Sköld: Delad, i övre fältet ett gående lejon i högra tassen hållande en värja, i nedre tre 
rosor på stjälkar uppväxande från en uppskjutande kulle. Hjälmprydnad: En uppskjutande 
harneskklädd arm svingande ett svärd. Eder 235.  
Blomström Lorens (född 1659), regementskvartersmästare vid Västerbottens infanteriregemente 
[adlad 1697 med förbättrat vapen], 1697–99 [hans signet från före adlandet]. Sköld: Tre (naturliga 
liljor) stolpvis uppväxande från en bjälkvis ställd ström. Hjälmprydnad: Ett stolpv ställt svärd mellan 
två knippen med vardera tre (naturliga liljor). Eder 227.  
Blum /Bluhm/ Georg (född 1672, död efter 1716), löjtnant vid Österbottens infanteriregemente, 1712. 
Sköld: En (hjort) upprest mot ett uppväxande träd (på mark). Hjälmprydnad: En uppskjutande 
harneskklädd arm svingande ett svärd. Eder 229.  
Bobeck Erik Persson (död 1710), fänrik vid Västgöta femmänningsregemente, 1707 löjtnant, 
slutligen kapten där. 170(4). Sköld: En bjälkvis ställd ström (med något vid sinister sköldkant?). 
Hjälmprydnad: En uppskjutande sinistervänd harneskklädd arm svingande en värja. Eder 228.  
Boberg Carl Gustaf, borgmästare (i Öregrund?), 1743. Sköld: Ett svävande (sex)berg. (Skölden 
hållen av en tillbakaseende grip.) Valspråk: Neh 13. [Hänvisning till Nehemja, 13 kap.] Eder 159.  
Boberg Johan, borgmästare i Hudiksvall, 1743–72. Sköld: En (falk) med lyftade vingar på ett 
uppskjutande treberg. Hjälmprydnad: Justitia, uppstigande, i höger hand hålland en våg och i vänster 
ett svärd. Eder 159, 170.  
Bock Nils (Nicolaus Petri) (död 1658), kyrkoherde i Vissefjärda, 1652. Bild: En fläkt örn. Mtl Kalmar 
län 1652.  
Bock Johan Andersson (död 1711), löjtnant vid Viborgs läns infanteriregemente, 1700 kaptenlöjtnant, 
1703 kapten där, bosatt på Kuovola i Hauho. 1697. Sköld: En bock i språng. Hjälmprydnad: En 
stolpvis ställd morgonstjärna mellan två tvetungade standar. Eder 227. Uppgift om Johans identitet 
från Karri Vallinus Rinne, Haninge, 2008.  
Bochmöller Kordt [så egenhändigt], borgmästare i Nykarleby och riksdagsman, 1664. Sköld: Ett [här 
obeskrivet] bomärke. Hjälmprydnad: En ros [utan stjälk] mellan två vesselhorn. R 4831. [Samma sigill 
efter hans död använt av hans släkting Jacob, borgmästare i Nykarleby, 1691. Eder 94.]  
Bodecker Johan Henrik (1723–86), tenngjutarmästare i Karlskrona. Sköld: Ett lamm med kyrkfana på 
mark. Bruzelli: Tenngjutare i Sverige, s.215.  
Bodin Jon, kyrkoherde i Färgelanda, 1719. Bild: En man hållande ett timglas. Inramning: Två 
(lager)kvistar. Initialer: J(P)B. Eder 38.  
Bodin J. Carlsson /egenhändigt J. Bodin Carlson/, häradshövding i Hede och Svegs härader, 1769. 
Sköld: En balanserad våg åtföljd av sexuddiga stjärnor, en större  mellan vågskålarna och tre rader 
med två mindre stjärnor i varje rad på vardera sidan om handtaget. Vapenmantel. (Ovanför hjälmen 
dexter en svävande krona och sinister en strålande femuddig stjärna.) Valspråk: Iusta bule cuiq 
suum. Riksdagsfullmakter R 5191.  
Bodinus Olaus Laurentius (1625–1691), kyrkoherde i Västervik, 1688. Sköld: (Avtrycket skadat, i 
övre fältet ett liggande oval föremål, kan vara en trädkrona av ett träd eller dylikt). Hjälmprydnad: En 
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duva. Initialer: OLB. Eder 11.  
Boestadius Petrus Jonæ (död 1702), kyrkoherde i Estuna, 1688/89–97. Sköld: Två (naturliga liljor) 
uppväxande från ett klotliknande föremål (möjl. dödskalle). Hjälmprydnad: Två uppväxande (naturliga 
liljor). Eder 8, 16.  
Boëthius Jacobus Danielis (1647–1718), kyrkoherde i Mora, 1696. Sköld: En häst i språng på mark. 
Hjälmprydnad: En man med hatt och händerna i sidorna stående på (en uppvänd halvmåne). 
Ekström II:1 Bilaga, s.26.  
Bogman Samuel (död 1714), kyrkoherde i Girestad, 169(7). Sköld: En duva på en avhuggen lövad 
gren. Hjälmprydnad: En duva. Eder 16.  
Bogman Sven, någon prästman i Finland, 1743. Sköld: En blomma uppväxande från ett hjärta och 
detta omgivet av bladkvistar på båda sidor. Hjälmprydnad: En svävande sexuddig stjärna mellan två 
palmkvistar. Eder 159.  
Bohm- se vid Bom nedan.  
Boisman Rötgert (egenhändigt R[ö]thgert Boijsmann), rådman, 1609–17 borgmästare i Viborg, 1601 
(två olika sigill). a) Sköld: Ett [här obeskrivet] bomärke. Initialer: RB. b) Sköld: Ett (sinistervänt) 
djurhuvud(?) uppskjutande ur en (sinistervänd) stövel(?). Hjälmprydnad: En uppskjutande man med 
höjda armar. Initialer: RB. Ruuth I, s.177, och II, s.1094, meddelat av MS.  
Boismann Didrich, kronobefallningsman i Finland, Kexholm 1679. Sköld: Ett monogram av hans 
initialer. Hjälmprydnad: Två rosor på stjälkar. [Initialer DHBM.] Bielkesamlingen.  
Boisman R[einhold (1645–93), lanträntmästare i Östergötland?]. Sköld: En dextervänd man hållande 
(i vänster hand ett runt föremål och i höger hand ett avlångt – en trumma och trumpinne eller någon 
sorts stav och en krans?). Hjälmprydnad: En uppstigande vildman hållande en klubba över axeln. 
[Signeten använd av Henrik, fänrik vid Tavastehus läns infanteriregemente, 1753. Eder 242.] – D. I. 
Samma vapen som ovan. [Signeten använd av Gustav Didrich, fänrik vid Tavastehus läns 
infanteriregemente, 1753, Eder 242.] – Jacob, löjtnant vid Tavastehus läns infanteriregemente, 1753. 
Sköld: Ett spegelmonogram av initialerna J B. Hjälmprydnad: En sinistervänd uppskjutande underarm 
med nedhasad ärm och svingande en värja. Eder 242.  
Bolhemius Carolus (1630–1705), kyrkoherde i Markaryd, 1683–97. Sköld: En kalk åtföljd på vardera 
sidan av en ros. Hjälmprydnad: Ett uppväxande träd åtföljd på vardera sidan av en ros. Mtl Kronoberg 
1683; Eder 23. – Sonen Arvid (1666–1738), kyrkoherde i Knäred, 1719. Sköld: En kalk. 
Hjälmprydnad: Två uppväxande blommor. Eder 36.  
Bohlin Haquin (1644–1704), kyrkoherde i Själevad, 1. 1688. Sköld: En balkvis flygande duva. 
Hjälmprydnad: En duva med olivkvist i näbben. Valspråk: Habita... meum Boreas. Eder 14. Bytte 
sedan sköldemärke. 2. 1690. Sköld: Noas ark(?) [nedre delen av avtrycket skadat] åtföljd ovan av tre 
i bjälke ställda sexuddiga stjärnor. (Hjälmprydnad: Samma som tidigare.) [Inskription: HAQ MAG 
BOL.] Mtl Västernorrl 1690.  
Bolin(?) P... Sköld: [Otydligt]. Hjälmprydnad: En kalk. Initialer: PB. [Sigillet använt 1772 av Jacob 
Bolin, kyrkoherde i Roma och Björke. Eder 59.]  
Bohlius Olaus (1614–72), kyrkoherde i Torsås, 1652. Sköld: En blomma med två stjälkblad 
uppväxande från mark. Hjälmprydnad: En sexuddig stjärna. Mtl Kalmar län 1652.  
Bolling Mathias (död 1709), fänrik vid Kronobergs infanteriregemente, 1706 löjtnant. 1703. Sköld: 
Tre rundlar, ordnade två över en. Hjälmprydnad: En uppskjutande harneskklädd arm svingande ett 
svärd. Eder 224.  
Bohm Johan, Stockholm 1669. Sigillbild: Ett träd mellan två korslagda ymnighetshorn. Momma-
Reenstiernasamlingen E 2499.  
Bouman Hans, som av drottningen förlänats gods under Waxäng, Stockholm 1636. Sköld: En 
vakande trana på en kulle. Stegeborgssamlingen E 18.  
Bohman Thomas, regementsskrivare vid Västmanlands infanteriregemente, Sala 1715. Sköld: 
Kluven, i dexter fält en vildman stödjande sig på en klubba, i sinister fält en avhuggen trädstam 
uppväxande från mark och från dess sidor utgående långa uppväxande skott. Hjälmprydnad: Två 
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korslagda (lager)grenar. Västmanlands reg. räk. 1715 (26 maj).  
Boman Petter (död omkring 1730), tenngjutarmästare i Stockholm. Sköld: Ett träd uppskjutande från 
mark. På mästarmärke. Trädet (ty. Baum) är ett talande märke för ”Bom” i släktnamnet. Bruzelli: 
Tenngjutare i Sverige, s.135.  
Boman Olof Arvidsson (död 1759), regementspastor vid garnisonsregementet i Göteborg, 1746 
kyrkoherde i Harplinge, 1743–52. Sköld: En man roende i en segeleka, hjälpt av en arm 
framskjutande från dexter ur en sky, på böljor mot en från sinister framskjutande strand med ett hus 
(med gaveln synlig på dexter sida) framför ett uppväxande träd av vinden böjt åt dexter. 
Hjälmprydnad: En svävande krona mellan två korslagda palmkvistar. Eder 45, 50.  
Bohmgardt Hans, rådman i Kalmar, 1687. Sköld: Ett träd uppväxande från mark. Hjälmprydnad: Ett 
uppväxande träd. Eder 97.  
Bordett Thomas, kofferdikapten i Stockholm, 1738. Sköld: Fem gånger delad, i andra och fjärde fältet 
tre sittande fåglar. Hjälmprydnad: Ett avslitet lejonhuvud. Bou 1738/2:2039, SSA.  
Borelius Ægidius Olai (164(6)–1722), kyrkoherde i Istorp, 1719–20. Sköld [utbytt mot]: En uppslagen 
bok vari står ”(Herren) var oc är med” (? närmast gissning; avtrycket är oskarpt). [Hjälm i sigillet utbytt 
mot dödskalle.] Hjälmprydnad: Två uppväxande ax. Valspråk: ”Car. IV” [bibelhänvisning]. Eder 36, 37.  
Borenius Eric, kyrkoherde i Masku, 1772. Sköld: En fembladig blomma och en mindre utslagen 
blomma på en gemensam stjälk med stjälkblad. Hjälmprydnad: [Något otydligt] över en uppslagen 
bok. Initialer: EB. Eder 59.  
Bourgh Nils, brev daterade Visby och Norrköping 1673. Sköld: Ett borgtorn (på mark). Hjälmprydnad: 
Tre rosor på stjälkar. Momma-Reenstiernasamlingen E 2499.  
Borgh Anders (1702–56), borgmästare i Karlskrona, 1743/44. Sköld: I blått fält ett borgtorn [av guld]. 
Eder 159. Samma sköld (fast ej skrafferad) beläggs hos Anthon, justitieborgmästare i Malmö, 1743. 
Eder 159. [Anders söner adlades 1772 Adelborg med förbättrat vapen, dock fortfarande innehållande 
blått fält samt borgtorn, där av guld, vilket det sannolikt har varit även tidigare.]  
Borg Claes Bertilsson (död 1700), kapten, slutligen major vid Österbottens infanteriregemente, 1688. 
Sköld: En borg med tre torn med spetsiga tornhuvor. Hjälmprydnad: En sinistervänd uppskjutande 
harneskklädd arm svingande ett svärd mellan två fänikor. Eder 215. [Adlad von Borgen 1696 med 
förbättrat vapen.]  
Borg Weddich (1730–76), kyrkoherde i Tossene, 1772. Sköld: Ett naket barn gående åt sinister på 
mark och med trumpinne slående på en i sele på högkant buren trumma. Eder 58.  
Borgman Johan, kavallerilöjtnant, mönsterskrivare, 1727–28. Sköld: Kluven och belagd med 
ginstam; i ginstammen tre löv; dexter fält delat, i övre delen ett uppstigande lejon, i nedre en bjälke; 
samt i sinister fält tre kulor, ställda två över en. Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon mellan två fanor. 
Lunds domkapitel FIa:94, 95, LLA (MS).  
Borgstedt Peter, sjötullnär i Varberg, 1697. Sköld: Tre borgtorn på mark, det mellersta högre och 
med tornhuva. Hjälmprydnad: Ett borgtorn med tornhuva mellan två vingar. Eder 156. – Gustaf 
Martinsson (1713–74), kyrkoherde i Morup, 1772. (Oheraldisk bild: En man skyndande mot en från 
sinister framskjutande borg.) Valspråk: Admir(?) despera(?) provus. Eder 58.  
Borgström Eric Asmundsson (död 1751), kyrkoherde i Tranås, 1743. Sköld: Ett sinistervänt lamm 
med tvetungad processionsfana på ett uppskjutande berg. Hjälmprydnad: En kalk. Eder 44.  
Borling Anders, i Naverstads härad, 1752. Sköld: En uppväxande blomma eller träd. [Initialer: APB.] 
Mtl Gbg och Bohus 1752.  
Bornander Sveno (1613–94), kyrkoherde i Saleby, 1697. Sköld: En sjuuddig stjärna. Hjälmprydnad: 
En sexuddig stjärna. Eder 21.  
Bornelius Magnus (1636–1731), kyrkoherde i Godegård, 1719. Bild: Tre rosor på stjälkar 
uppväxande ur ett hjärta samt detta genomborrat av två korslagda spikar/pilar. Eder 31.  
Borritz Johan (1672–1737), prost i Grimeton, 1719–20. Bild: Ett ormomslingrat latinskt kors på mark. 
Valspråk: Intuenti salus. Eder 36, 37.  
Boselius Andreas (1694–1758), kyrkoherde i Gudhem, 1752. Sköld: Ett rökpustande rökelsekar på 
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ett altare. Eder 47.  
Bozæus Nicolaus Olai (1591–1674), kyrkoherde i Nordingrå, 1646. Sköld: En femuddig stjärna över 
två korslagda benknotor belagda med ett hjärta (enl. PS) [eller två korslagda fiskar?]. Hjälmprydnad: 
En melusin. Västernorrlands läns landsboksverifikationer 1646 (PS); Mtl Härnösand 1646.  
Bozæus Ericus (1644–99), kyrkoherde i Selånger, 1690–97. Sköld: En uppflygande duva över en 
nedböjd genomgående molnsträng. Hjälmprydnad: En duva med olivkvist i näbben. Mtl Västernorrl 
1690; Eder 26.  
Bossart Johan, (skrivare?), Stockholm 1663. Sköld: Ett [här obeskrivet] bomärke. Hjälmprydnad: Tre 
uppväxande blommor. Eder 156.  
Bostadius Michael (död 1668), kyrkoherde i Veckholm, 1663–67. Sköld: En arm framskjutande ur en 
sky och hållande en uppslagen bok. Hjälmprydnad: Tre uppväxande rosor. M.G. De la Gardies 
samling E:1613.  
Bostell Jean, rådman i Kristianstad, 1687. Sköld: Ett tjurhuvud. Hjälmprydnad: Dito. Eder 99.  
Boström Nils (1678–1740), komminister i Torhamn och Sturkö, 1727. Sköld: En mindre sköld (vars 
innehåll är otydligt). Hjälmprydnad: Tre blommor. Lunds domkapitel FIa:94, LLA (MS).  
Botniensis Haquinus Andreæ (död 1603), kyrkoherde i Österhaninge, 1600. Sköld: En halv hjort i 
språng. R 4742.  
Bothniensis Jonas Nicolai (död 1603), kyrkoherde i Sorunda, 1596. Sköld (eller bild?): Ett ankare. 
Collmar 2, s.543.  
Bothniensis Laurentius Magni (död ca 1587), kyrkoherde i Tillberga. Förde tidigare olika bomärken i 
sigill men 1582 sköld: En uppväxande gren med sex blad. Ekström I:2, s.92.  
Bothniensis Thomas Henrici, kaplan i Norrbärke, 1613. Sköld: Ett nattvardsbröd över en kalk. 
Ekström I:2, s.364.  
Botsach/Bottsacc Rasmus Fredriksson Botsach (165(4)–1710), kyrkoherde i Härslöv och Säby, 
1697. Sköld: Styckad, i övre fältet en pegas i språng på (den sänkta) skuran. Hjälmprydnad: En 
uppstigande pegas. Eder 19. – Friedrich Bottsacc, kyrkoherde i Ängeholm och Munka-Ljungby, 1743. 
Samma vapen, men den styckande skuran är här graverad av en kavles tjocklek. Eder 44.  
Botuidus Sunonis /Botvid Sunesson/ (död ca 1562), biskop i Strängnäs. Sköld: En ekgren. Collmar 
2, s.20.  
Bozæus se vid Bos- ovan.  
de Bousche se Busck.  
Bowallius Jonas (död 1691), kyrkoherde i Bro och Låssa, 1688/89. Sköld: En kalk. Hjälmprydnad: En 
duva med olivkvist i näbben. Valspråk: Jesus nostra benedictio. Eder 9.  

Brachwagen Christian (1685–1757), från 1730 kyrkoherde i Högseröd, 1727–43. Sköld: En arm 
framskjutande ur ett moln från sinister och hållande en krona över ett hjärta. Hjälmprydnad: Tre 
uppväxande blommor, den mittersta liljeliknande, de yttre rosliknande. Lunds domkapitel FIa:95, LLA 
(MS); Eder 44.  
Brag Jonas (1695–1766), kyrkoherde i Marstrand, senare Tvååker, 1743–52. Sköld: Tre blommor 
uppväxande från en kulle uppskjutande bakom (svårtydligt: två nedvända hakar ihakade i varandra 
vid en sänkt mittpunkt, tillsammans räckande från kant till kant). Hjälmprydnad: En dextervänd 
uppstigande barhuvad man i livrock och i högra handen ginbalksvis hållande en pil. Eder 45, 50.  
Bram Anders (död 1709), präst i Uppland, 1688/89. Sköld: En uppväxande blomma. Eder 9.  
Bramstedt Jochim den äldre (död tidigast 1649), mjölnare. Sköld: En väderkvarn. (Initialer inskrivna.) 
På gravhällsfragment i Kalmar. Svenska kyrkor, Småland III:3, s.393, 461.  
Brand Zacharias (1678–1751), kyrkoherde i Högby, 1743. Sköld: En kalk. Hjälmprydnad: En 
sexuddig stjärna mellan två vingar. Eder 45.  
Brandell /Brandelius/ Joannes (1627–1700), kyrkoherde i Acklinga, 1697. Sköld: Ett ankare. Eder 21.  
Brandenburg Arent (166(5)–1710), kyrkoherde i Sövde och Blentarp [son till Peder Hansson (utan 
släktnamn) i Halmstad], 1697. Sköld: Ett träd uppväxande från en kvadratisk planplatta. 
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Hjälmprydnad: En (duva). Eder 19.  
Brander Zacharias (1730–82), kommissionslantmätare i Vasa län, 1772. Sköld: En bjälkvis ställd 
linjal åtföljd ovan av en passare och en uppslagen bok och nedan av en halvcirkelmall. Eder 170.  
Brandstedt Christopher, 1737. Sköld: En tillbakaseende (svan) med lyftade vingar hållande en kvist i 
höger fot. (Initialer inskrivna.) Mtl Östergötland 1737.  
Brannius Johannes (död 1724), kyrkoherde i Tuna, Bergshammar och Tunaberg, 1697. Sköld: [Ett 
borgtorn? Otydligt]. Eder 22.  
Brandt J, överste, eskaderchef, använde 1809 ett sigill med bild av en kanonslup på böljor och 
valspråk: I Lugnet Bäst. Klinckowströmska släktarkivet E 4414.  
Branting Georg (död 1694), regementsskrivare vid Smålands kavalleriregemente, 168(8). Sköld: [Ett 
uppskjutande eldsprutande berg är sannolikt vad textförf. avser med beskrivningen.] Hjälmprydnad: 
En uppväxande blomma mellan två strutsfjädrar [strutsplymer?]. HT 42, s.78f. – Gabriel Brantingh /så 
egenhändigt/, 1722. Sköld: Ett uppskjutande berg. Hjälmprydnad: Justitia, uppstigande. 
Kammarkollegiet EIIb1:33.  
Brask Hans (död 1538), biskop i Linköping. Sköld: En vargsax ovantill övergående i ett kors. [Enligt 
Raneke: Ett klöverbladskors över vargsax.] Sveriges kyrkor, Linköpings domkyrka, I, s.215; Raneke, 
s.703.  
Brask Knut (A-son), läftstryckare i Stockholm, 1713. Sköld: Tre sexbladiga rosor, ordnade två över 
en. Hjälmprydnad:Två sexbladiga rosor på stjälkar med blad. [Initialer: KAB.] Bou 1712/2:1714, SSA.  
Brask Samuel Petri (1613–68), kyrkoherde i Ekeby och Rinna, sedan i Stockholm Klara, 1663. Sköld: 
En naken kvinnofigur vilande utsträckt åt sinister med vänstra armen stödjande på en dödskalle och 
hållande en blomma i höger hand. Hjälmprydnad: Ett timglas. Valspråk: M[emento] m[ori]. M.G. De la 
Gardies samling E:1611.  
Bratt Olaus (död 1692), kyrkoherde i Vasa, 1688. Sköld: Två (i ginbalk ställda) åttauddiga stjärnor. 
Eder 14.  
Brattman Georg, Hoffstadh 1672. Sköld: Fortuna med sitt segel. Hjälmprydnad: En uppskjutande 
människofigur mellan två vingar. Momma-Reenstiernasamlingen E 2501.  
Braun Jacob, kapten vid Västerbottens infanteriregemente, 1772. Sköld: Ett upprest lejon. 
Hjälmprydnad: En uppskjutande harneskklädd arm svingande ett svärd mellan två sammandragna 
fanor. Eder 260.  
Breander Nicolaus Johannis (1645–1719), kyrkoherde i Stenstorp, 1710. Sköld: En (palm) 
uppväxande från gräsbevuxen mark. Hjälmprydnad: En ängel stötande i en basun. Mtl Skaraborg 
1710.  
Breant Isaac, Stockholm 1673. Sköld: En av vågskuror bildad bjälke överlagd med ett hjärta med tre 
uppväxande rosor samt nederdelen av ett ankare nedskjutande från hjärtat. Hjälmprydnad: Tre rosor 
på stjälkar. Momma-Reenstiernasamlingen E 2501.  
Breda Knutsson kämnär i Karlskrona, 1687–88. Sköld: En liggande bildad måne med vardera 
spetsen besatt med en femuddig stjärna. Hjälmprydnad: Ett sinistervänt uppstigande lejon. Eder 98 
(två ställen).  
Bredberg Magnus (1652–1725), lektor i Skara, 1702 domprost där. 1688. Sköld: En sinistervänd 
pelikan på mark ristande sitt bröst inför sina ungar. Hjälmprydnad: En sexuddig stjärna mellan två 
vingar. Eder 14. – Brodern Jonas (1667–1730), kyrkoherde i Breared, 1720. Sköld: En duva sittande 
på tre solfjädersformigt uppväxande rosor på stjälkar. Hjälmprydnad: Två vingar. Eder 33.  
Bredenberg Hans (död 1723), rådman i Köping, 1715. Sköld: Ett träd uppväxande från ett berg. Mtl 
Västml 1715.  
Brelin Nils (169(0)–1753), kyrkoherde i Bolstad, 1744–52. Sköld: Ett brinnande hjärta bjälkvis 
genomborrat av en pil. Eder 46, 50.  
Bremen Evert (egenhändigt: Ewerdt Bremen zu Engdess und Rum), ståthållare på "Pernou", 1618. 
Sköld: Tre stolpvis i bjälke ställda nycklar med axen åt sinister. Hjälmprydnad: Två korslagda nycklar 
med axen uppåt och utåtvända. Initialer: EB. Eder 3.  
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Brenholm se Brännholm.  
Brenning Johan (1711–53), tenngjutarmästare i Jönköping. Sköld: Ett lamm med tvåtungad fana. På 
mästarmärke. Bruzelli: Tenngjutare i Sverige, s.201.  
Briant Peder Hercules (död 1688), krigspräst, 1651 kyrkoherde i Levide, 1645. Sköld: En fågel 
sittande på mark. Eder 2.  
Brickman Jakob (död 1651), hovtrumpetare. Sköld: Delad, i nedre fältet en höjd smal bjälke på 
undersidan förenad med tre stolpar av samma tjocklek. Hjälmprydnad: En uppstigande barhuvad 
yngling med lockigt hår i högra handen hållande en (kvist) och med vänstra handen i sidan. På 
gravhäll. Svenska kyrkor, Stockholm 2, s.710f.  
Brink Jonas (1625–66), kyrkoherde i Hällstad, 1663–64. Sköld: Tre stolpvis uppväxande rosor. 
Hjälmprydnad: Tre uppväxande rosor. M.G. De la Gardies samling E:1612.  
Brinck Jonas, löjtnant vid Jämtlands dragonregemente, 1718 kapten. 1710. Sköld: Ett svävande 
treberg. Hjälmprydnad: Ett stolpvis ställt svärd mellan två vingar. Eder 223.  
Brinck Nicolaus, någon landstatstjänsteman i Simrishamn, 1719–20. Sköld: Fyra träd uppväxande 
från en balkvis sluttande ojämn mark. Hjälmprydnad: Tre uppväxande naturliga liljor. Eder 157, 158.  
Brinck Samuel, borgmästare i Nykarleby, 1743. Sköld: En duva flygande mot en ovan dexter 
nedskjutande strålande sol. Hjälmprydnad: Två vingar. Eder 159.  
Brinck Johan, borgmästare i Nykarleby, 1772. Sköld: I blått fält en naken underarm framskjutande ur 
en sky från ovan dexter och hållande en balanserad våg. Eder 170.  
Bring Ebbe Jönsson (död 1737), kyrkoherde i Brönnestad, 1727. Sköld: Ett bevingat lågande hjärta 
över mark och ovan dexter en nedskjutande strålande sol. Hjälmprydnad: Två vingar. Valspråk: Ero 
beatum. Lunds domkapitel FIa:93, LLA (MS). – Sonen Olof (1702–47), kyrkoherde i Brönnestad och 
Matteröd, 1728–43. Sköld: Ett balkvis störtat ankare. Hjälmprydnad: En duva. Lunds domkapitel 
FIa:95, LLA (MS); Eder 44.  
Brisman Jakob (1681–1732), kyrkoherde i Ransberg, 1720. Sköld: En strålande sol över ett hjärta. 
Hjälmprydnad: Ett uppväxande träd. Eder 33.  
Brisman Magnus, kyrkoherde i Råda, 1743. (Oheraldisk bild: En såpbubbleblåsare.) Valspråk: 
Mortalis instarbulla. Eder 43.  
Broberg Gustav Eriksson, Väringe 1676. Sköld: En genomgående träbro på två bockar på ett 
uppskjutande berg. Hjälmprydnad: Ett uppväxande träd. Momma-Reenstiernasamlingen E 2501.  
Broberg /Broberger/ Samuel Johan, löjtnant vid Jönköpings infanteriregemente, 1715 kapten. 1713. 
Sköld: Tre uppgående halvmånar, ordnade två över en. Hjälmprydnad: Tre (fjädrar). Eder 223.  
Broch- uttalat som Brok-, se vid dito nedan.  
Brock Hans Gudmundsson (död 1694), kyrkoherde i Halmstad och Sireköpinge, 1688. Sköld: En 
svan. Eder 13. – Gudmund (1688–1747), komminister i Visseltofta och Verum, 1729. Sköld: En lamm 
hållande en korsstav med tretungad fana på en av en bågskura bildad stam. Hjälmprydnad: En 
blomma med två stjälkblad. Lunds domkapitel FIa:99, LLA (MS). – Palle, kyrkoherde i Bräkne-Hoby, 
1743. Sköld: [Otydligt.] Hjälmprydnad: Ett latinskt kors mellan två vingar. Eder 44.  
Broocman Reinerus (1677–1738), kyrkoherde i Norrköpings Hedvig, 1723–35. Sköld: En fågel 
sittande på en trädstam uppskjutande från en gräsbevuxen mark och åtföljd på båda sidor av en 
sexuddig stjärna. Hjälmprydnad: Tre svävande stjärnor ordnade en över två mellan två vingar. Lunds 
domkapitel FIa:83, LLA (MS), Arvid Horns samling E:4282.  
Brodd Johannes Elavi (1640–87), kyrkoherde i Tun, 1679–80. Sköld: Ett uppväxande träd. M.G. De 
la Gardies samling E:1612.  
Brodin Johan (död 1697), komminister i Färentuna, 1688. Sköld: En kalk(?) [avtrycket trasigt]. 
Hjälmprydnad: Tre uppväxande blommor. Eder 9.  
Brodin Nils (1650–1730, antog namnet), komminister i Karbenning, 1715–20. Sköld: En kalk. 
Hjälmprydnad: Två vingar. Mtl Västml 1715, 1720 /vid Färnebo/.  
Brodinus Johannes (1619–80), biskop i Västerås. 1) 1678. Bild: Guds namn i hebreisk skrift över en 
bro i ett spann över vatten. 2) 1679. Sköld: En bro i ett spann med spetsigt krön över en balkvis ställd 
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ström och mark i dexter snedstam. Gabriel Lillieflychts papper E 4665.  
Brochius Carl, häradshövding över Lilla Savolax härad, 1695. Sköld: En hjort (i språng) på mark. 
Hjälmprydnad: Ett uppväxande träd. Eder 94.  
Broman Olof (1676–1750), vicepastor i Rogsta, 1714 conrector, 1719 rektor och 1729 kyrkoherde i 
Hudiksvall, 1713. Sköld: Tre rosor på stjälkar, på mark. Hjälmprydnad: En ros på stjälk. Mtl Vnorrl 
1713. – Johan, sigillerar mantalslängd i Västernorrlands län 1705. Samma vapen (utan mark synlig i 
skölden). (Ägarinitialer ILSB.) Mtl Vnorrl 1705.  
Bromander Zacharias (död 1700), kyrkoherde i Askersund, 1697. Sköld: En fågel (närmast 
kanadagåsliknande, avsevärt lång hals, ej en duva) i näbben bärande ett grenstycke utan blad (?) 
och gående åt sinister i uppskjutande högt gräs under en femuddig stjärna. Hjälmprydnad: Samma 
fågel, stående vänd åt sinister med samma föremål i näbben. Eder 22.  
Broome M. Sköld: En sparre, vari tre ginstblommor [MS beskrivning: (1,2) bjälkvis ställda grangrenar, 
ur vilka vardera tre grankvistar växer uppåt]. Hjälmprydnad: En böjd [harneskklädd] arm hållande en 
ginstkvist [MS beskrivning: grankvist]. [Signeten ärvd och använd av Daniel (död 1753), kyrkoherde i 
Sövestad, 1721. Lunds domkapitel FIa:78, LLA (MS).] – Hos Simon (död 1764), häradsskrivare i 
Norra och Södra Åsbo och Bjäre härader, sedermera justitiarie, tullnär och postmästare i Ängelholm, 
framkommer 1743 i dennes sigill genom skraffering att sköldens fält är blått och armen harneskklädd. 
Mtl Kristianstads län 1743.  
Broström Johan, häradshövding i Inlands norra, Inlands Fräkne, Orusts och Tjörns härader, 1769. 
Sköld: En bro i tre spann över böljor och däröver tre av vågskuror bildade ginbalkar. Vapenmantel. 
Riksdagsfullmakter R 5191.  
Browallius Ericus Matthiæ (1620–94), kyrkoherde i Gagnef, 1671. Sköld: En genomgående bro i ett 
spann med broräcke åtföljd ovan av två i balk ställda sexuddiga stjärnor och nedan av böljor. Sonen 
Isacus (1650–97), kyrkoherde i Nås, 1668–75. Sköld: En genomgående bro med broräcke och två 
halva spann synliga, och en snedstam. Hjälmprydnad: Två vingar. Ekström II:1 Bilaga, s.23, 25; 
Västmanlands reg. räk. 1675, s.133ff.  
Bruckner Christian (död 1708), major vid Hälsinge infanteriregemente, sedan överstelöjtnant, 1697–
99. Sköld: En genomgående bro. Hjälmprydnad: En (örn) uppstigande ur en hjälmkrona. Eder 223.  
Brumbelius Eric (död 1707), kyrkoherde i Huddunge, 1688/89. Sköld: En kalk. Hjälmprydnad: Ett 
uppväxande träd. Eder 10.  
Bruun Johan, Västervik 1667. Sköld: [Otydligt.] Hjälmprydnad: Ett uppväxande träd. Momma-
Reenstiernasamlingen E 2501.  
Bruun Hans Larsson, kämnär i Varberg, 1690. Sköld: En duva sittande på en åt dexter sviktande 
gren uppväxande från ett uppskjutande treberg. Hjälmprydnad: Två uppväxande blommor. Eder 98.  
Bruun Johan/Hans/ Persson (död 1692), kyrkoherde i Listerby och Förkärla, 1688. Sköld: En 
dödskalle över två korslagda benknotor. Hjälmprydnad: Tre uppväxande ax. Eder 13.  
Brun Michael Bengtsson (164(6)–1711), kyrkoherde i Äspö och Östra Klagstorp, 1688–97. Sköld: En 
kalk. Hjälmprydnad: En änglaflykt. Eder 13, 19.  
Brun Jonas (166(9)–1749), regementshautboist, sedermera stadsmusikant i Malmö, 1706. Sköld: I 
blått fält en människofigur bärande ett platt fat på huvudet [inte en vildman, feltolkad?]. Hjälmprydnad: 
En uppväxande blomma, blomhuvudet åtföljt på vardera sidan av en sexuddig stjärna [om dessa hör 
till vapnet]. Einar Bagers samling.  
Bruhn Olaus (död 1739), kyrkoherde i Årstad och Asinge, 1719–20. Sköld: En brunn [något märkligt 
gjord i gravyren]. Hjälmprydnad: Två dextervända vingar. Eder 36, 37.  
Bruhn Johan (verksam 1778–89), tenngjutarmästare i Västervik. Sköld: Ett (sinistervänt) lamm med 
fana på mark. Även: Fortuna med sitt segel. På mästarmärken. Bruzelli: Tenngjutare i Sverige, s.412.  
Brunck Carl (1692–1759), komminister i Simrishamn, 1724 kyrkoherde i Simris och Östra Nöbbelöv, 
1719. Sköld: En fågel flygande över mark med två kullar förskjutna åt dexter. Hjälmprydnad: En fågel 
med lyftade vingar på ett uppskjutande treberg. Eder 32.  
Brunlöf Emanuel (1686–1758), kyrkoherde i Nykyrka, 1743. Sköld: En grip i språng över en planta, 
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på mark, samt i höger klo hållande en planta. Hjälmprydnad: En sexuddig stjärna mellan två vingar. 
Eder 46.  
Brunström Petrus (1692–1732), kyrkoherde i S:t Olof, 1719. Sköld: En sinistervänd duva på ett 
treberg och därunder en stam belagd med en bjälkvis ställd ström. Hjälmprydnad: En uppväxande 
blomma på stjälk. Eder 32.  
Brunnberg /Brunberg/ Erik (1683–1733), löjtnant vid Jämtlands dragonregemente, 1718 
sekundkapten vid Jämtlands infanteriregemente. 1710. Sköld: Tre blommor uppväxande från ett 
treberg uppskjutande från böljor. Hjälmprydnad: En uppväxande blomma mellan två vingar. Eder 223.  
Brunnerus Ericus, superintendent i Göteborg, 1660. Sköld: En fontän. Hjälmprydnad: En fontän. 
Initialer: EB. R 4819.  
Brunnerus Martinus (1627–79), teol. professor i Uppsala, 1673–78. Sköld: En vattenkonst (fontän i 
tre avsatser). Hjälmprydnad: Dito. Bielkesamlingen; Gabriel Lillieflychts papper E 4665. [En son adlad 
von Brunner 1703 med nytt vapen.]  
Brunnerus Johan (G-son), notarie i Västervik, 1687. Sköld: En uppskjutande brunn med tak. Eder 
97.  
Brunnerus Jacob, kyrkoherde i Sandby och Gårdby, 1719. Sköld: En pelikan med lyftad vinge 
sårande sig på bröstet. Hjälmprydnad: En uppstigande man hållande en kalk i höger hand och 
vänster hand i sidan. Initialer: I(B). Eder 38.  
Brunnius Olof (1735–86), f.d. vice kommissionslantmätare i Västerbottens län, rådman i Piteå, 1782 
borgmästare där. 1772. Sköd: Ett upprest lejon på mark i höger tass svingande ett svärd och i vänster 
hållande en nedvänd passare. Vapenmantel. Eder 170.  
Bruse Lars, bataljonspredikant vid garnisonsregementet i Göteborg och slottspräst vid Nya Älvsborgs 
fästning, 1743. Sköld: Ett spegelmonogram av bokstäverna J B. Hjälmprydnad: Två vingar. Eder 45.  
Bruzelius Nils (1669–1737), kyrkoherde i Huaröd och Svensköp, 1719. Bild: Tre rosor på stjälkar 
uppväxande från ett treberg. Eder 32. – Sonen Nils (1709–88), kyrkoherde i Huaröd och Svensköp, 
från 1749 i Trelleborg och Maglarp, 1743. Sköld: En herde på mark med ett lamm över axlarna och 
en stav i höger hand. (Hjälmprydnad? över skölden): En pyramid stående på tre kulor och krönt av en 
stjärna. Två ytterligare sådana pyramider är graverade en på var sida om skölden. Eder 44.  
Brusow [el: Bunsow?] Jurgen, borgare i Visby, 1645. Sköld: [Otydligt.] Hjälmprydnad: En sexuddig 
stjärna. Eder 2.  
Bruzelius se vid Brus- ovan.  
Bruun se Brun.  
Bruyn Francis, bruksidkare på Skeppsta bruk, 1659–67. Sköld: En häst i språng på gräsbevuxen 
mark. [Dessförinnan hade han ännu 1657 brukat en sköld med bomärke i sitt sigill.] Momma-
Reenstiernasamlingen E 2501.  
Brenholm Johan Andersson, Piteå 1663. Sköld: Tre större och däremellan två mindre träd 
uppväxande från ett berg. Hjälmprydnad: Ett uppväxande träd. Momma-Reenstiernasamlingen E 
2501.  
Brännholm Nils, lantmätare i Västerbottens län, 1743. Sköld: Ett framskjutande renhuvud samt ovan 
dexter en nedskjutande strålande sol. Hjälmprydnad: En uppstigande ren. Eder 159.  
Bröijer Herman, borgmästare i Viborg 1595–99. Sköld: Ett [här obeskrivet] bomärke. Initialer: HB. 
Ruuth, s.170, meddelat av MS. – J... (eller I...) Sköld: Ett [här obeskrivet, olikt det förstnämnda] 
bomärke. Hans sigill, med ägarinitialerna I B, användes 1635 av Anton (egenhändigt: Antoni) (död 
1678), handelsman och rådman i Viborg, sedermera obsenrichter i Nöteborgs län, 1635. R 4788. Han 
adlades 1647 Rosenbröijer med nytt vapen. – Antons bror Hermans son Gustaf (död 1720), löjtnant 
vid Tavastehus läns infanteriregemente, 1701 regementskvartersmästare, 1701 kapten där. 1697. 
Sköld: En uppväxande (blomma) på mark. Hjälmprydnad: En uppväxande (blomma). Eder 226. – 
Sonen Christian Johan (1688–1728), fänrik vid samma regemente, 1714 löjtnant, 1715 
kaptenlöjtnant, 1718 kapten där. 1712. Sköld: En (björnram) åtföljd av fyra spetsrutor, en i vardera 
sköldhörnet. Hjälmprydnad: En uppstigande hjort. Eder 226.  
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Bröms Johannes Svenonis (1580–1653) (egenhändigt enbart Johan[nes] Suenonis), kyrkoherde i 
Ockelbo, 1633. Sköld: En stolpvis ställd broms. Omskrift: HANS BRÖMS. R 4784.  
Bröms Carolus Johannis (död 1655), kyrkoherde i Tuna, 1646. Sköld: En stolpvis ställd broms. Mtl 
Härnösands län 1646.  
Bröms Petrus Isaaci (död 1699), kyrkoherde i Vendel, 1688. Sköld: En broms på mark. 
Hjälmprydnad: En kalk. Eder 9.  
Bröms Ingemund (död 1722), superintendent i Karlstad, 1719. Sköld: Ett lejon i vänster tass hållande 
två korslagda nycklar med axen åt dexter och nedåtvända. Hjälmprydnad: Ett liggande lamm med 
stolpvis ställd tvetungad korsfana. Initialer: IB. Eder 38.  
Bröske Carl (1754–1822/42), tenngjutarmästare i Stockholm. Sköld: En ängel på mark hållande en 
palmkvist i höger hand och i vänster hand mot marken stödjande en rund sköld (med hans initialer 
inskrivna däri) samt på sinister sida åtföljd av en uppväxande blomma. På hans mästarmärke. Bilden 
vidareförde han efter sin företrädare i samma verkstad Johan Gustaf Ryman. Bruzelli: Tenngjutare i 
Sverige, s.97.  
Bucholtz /egenhändigt: Buchholtz/ Johan Christian (död 1738), handelsman och faktorist i 
Stockholm, 1738. Sköld: Kluven, i dexter fält en ros, i sinister (otydligt). Hjälmprydnad: En 
uppstigande man med avhuggna armar och (pannbindel eller plymbesatt huvudbonad). Bou 
1738/2:1078, SSA.  
Budeen Niclas, någon landstatstjänsteman i Kalmar län, 1719. Sköld: Justitia med sitt svärd och sin 
våg. Hjälmprydnad: En palmkvist korslagd med en lagerkvist. Eder 157.  
Bug Mårten, borgare i Lund, 1371. Sköld: Delad av fem mantelsnitt med 2:a, 4:e och 6:e fälten rutade 
i två rader. Raneke I, s.242.  
Bulich se Bülich.  
Buller Martinus (död 1730), domprost i Södertälje, 1697. Sköld: En gående bock. Hjälmprydnad: Ett 
gående lamm med tvetungad korsstavsfana. Eder 22.  
Bundi Peter (1677–1737), kyrkoherde i Morlanda, 1720–23. Sköld: En sittande spinnande kvinna. 
Valspråk (i hebreisk skrift): Jehovah ... [konsonanter: nv'h?]. Eder 37; Mtl Gbg och Bohus 1723.  
Bunsow se Brusow.  
Bunthén Jacob (död 1723), kyrkoherde i Björnkulla, 1721. Sköld: Ett djur (hund, hjort, lamm?). 
Hjälmprydnad: Samma djur uppstigande. Lunds domkapitel FIa:78 (MS).  
Bure Olaus Laurentii, kyrkoherde i Nora, 1587. Sköld: Ett träd. Ångermanlands handlingar, 
tiondelängd 1587 (PS).  
Bure Siggo Christophori, kyrkoherde i Stenkvista, 1603 i Eskilstuna, 1598. Sköld (bild?): ”Ett hjärta 
och två kors.” Collmar 2, s.551.  
Bure Engelbertus Laurentii (född 1542), kyrkoherde i Säbrå och Själevad, 1612. Sköld: Delad, i det 
övre fältet en kalk på sinister sida åtföljd av en sexuddig stjärna och i nedre fältet ett [här obeskrivet] 
bomärke. Norrlands handlingar, kvittens 1612 (PS).  
Buhre Ericus (1640–88), kyrkoherde i Västerlövsta, 1678. Sköld: En vildman med nedåtvänd klubba i 
höger hand. Hjälmprydnad: En sittande duva hållande i näbben ett blad svängt över duvans rygg. 
Gabriel Lillieflychts papper E 4665.  
Burchardus Johan Otto (1639–1712), kyrkoherde i Göteborg Kristine, 1688. Sköld: En borg (med två 
runda hörntorn med kupolformade huvar och toppspiror samt krenelerad mur). Vapenmantel. 
(Hjälmprydnad): En strålande sol. Valspråk: Arx mihi firma Deus. Eder 14.  
Burman Carl Carlsson, ca 1630–50 underlagman i Ångermanland, 1635. Sköld: Ett riksäpple. (Förde 
senare sköld med monogram.) Hjälmprydnad: Tre uppväxande blommor. Västernorrlands läns 
landsboksverifikationer 1646 (PS).  
Burman Jonas Andersson (död 1700), kanngjutarmästare och sedan båtsman i Stockholm. Sköld: 
En delfin. På mästarmärke. Bruzelli: Tenngjutare i Sverige, s.150.  
Burman Abraham Laurentii (1656–1737), kyrkoherde i Offerdal, 1697. Sköld: En spade mellan två 
utåtvända bilor, alla stolpvis ställda. Hjälmprydnad: En uppskjutande harneskklädd arm svingande en 
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bila. Eder 26.  
Burman Abraham, notarie i Torneå, 1710. Sköld: En man i allmogedräkt gående åt sinister på 
gräsbevuxen mark med en slägga över höger axel. Hjälmprydnad: En åttauddig stjärna mellan två 
vingar. Mtl Västerbotten 1710.  
Buhrman Israel d. ä. (1746–98), tenngjutarmästare i Stockholm. Sköld: En pelikan på mark ristande 
sitt bröst inför sina ungar. (Initialer inskrivna.) På mästarmärke. Sonen Israel d. y. (1788–1838), även 
han tenngjutarmästare i Stockholm. Sköld: En romersk krigare i rustning i höger hand hållande ett 
stolpvis ställt spjut och stöjande vänster hand på en sköld. (Initialer inskrivna.) På mästarmärke. 
Bruzelli: Tenngjutare i Sverige, s.95, 102.  
Burmarck Erik Johannesson (1682–1746), kyrkoherde i Landskrona, 1723–43. Sköld: Sköld: På 
mark en sinistervänd hjort och två buskar. Hjälmprydnad: En stjärna mellan två vingar. Lunds 
domkapitel FIa:83, 97, LLA (MS); Eder 44.  
Burmeister Johann, hovapotekare, 1704. Sköld: Fortuna balanserande på ett klot med sitt segel. 
Hjälmprydnad: Tre uppväxande blommor. Eder 155.  
Busck Sköld: Sex strutsfjädrar, ordnade tre över tre, uppskjutande från en hjälmbindel. 
Hjälmprydnad: Ett uppskjutande griphuvud. – Känt i teckning från årtiondena omkring 1800. Släkten 
(tidigare de Bousche?) inkom från Frankrike(?) på 1600-talet eller i början av 1700-talet. Vapenbilden 
nr 8/1980 s.55.  
Buscherus Nils (1645–1703), kyrkoherde i Njurunda, 1696 i Sollefteå. 1690. Sköld: En buske 
uppväxande från mark. Hjälmprydnad: En duva med olivkvist i näbben. Mtl Västernorrl 1690.  
Buschovius Daniel Johannis (1599–1677), kyrkoherde i Kumla, 1657. Sköld: Mellan fyra 
uppväxande tulpaner en från en (uppbuktande) mark uppväxande stängel på mitten belagd med en 
sexuddig stjärna däröver åtföljd av två likadana stjärnor på vardera sidan om stängeln, vilken 
förgrenar sig i två och slutar i tulpanblommor. Hjälmprydnad: Två uppväxande tulpaner. Ekström II:1 
Bilaga, s.21.  
Buthelius Herlacus Erici (död 1689), kyrkoherde i Kalv, Håcksvik, Mårdaklev och Östra Frölunda, 
1688. Sköld: En vakande trana på mark. Eder 14.  
Bülich /Bulich/ Mårten (1673–1732), auktionskassör i Stockholm och häradshövding i Skåne, 1728. 
Sköld: Fyrstyckad, i översta fältet en uppgående halvmåne, i de tre övriga en sexuddig stjärna. 
Hjälmprydnad: En sexuddig stjärna mellan två vesselhorn. Lunds domkapitel FIa:95  (MS).  
Byrelius Henric (död 1707), kyrkoherde i Rasbo och Kil, 1678–88. Sköld: En pelikan ristande sitt 
bröst för sina ungar på mark. Hjälmprydnad: En duva med olivkvist i näbben. Bielkesamlingen 
E:2070, Eder 8.  
Byril Hansson (död 1639), guldsmed i Hesse by, Stora Tuna. Sköld: ”En arm och en hand fattande 
om en Dal-Pil.” På nu försvunnen gravhäll, Stora Tuna. Svenska kyrkor, Dalarna I, s.336.  
Byring Peter, Nyköping 1669. Sköld: (Ett ginbalksvis ställt blad.) Hjälmprydnad: En uppväxande 
(tulpan) med två stjälkblad. Bielkesamlingen.  
Byrinigius Nicolaus Magni (död 1666), kyrkoherde i Barkarö, 1655. Sköld: Ett timglas. Ekström II:1 
Bilaga, s.34.  
Bysing Baltzar, Södertälje 1653–58. Sköld: Ett [här obeskrivet] bomärke. Hjälmprydnad: Två horn. 
[Han använde även flera andra sigill med enbart bomärket eller med enbart skölden med bomärket.] 
Momma-Reenstiernasamlingen E 2499.  
Bysing Johan (1628–91), häradshövding i Oppunda m.fl. härader, 1688. Sköld: Ett [här obeskrivet] 
bomärke. Hjälmprydnad: Tre uppväxande blommor. Eder 94. [Adlad von Bysing 1690 med annat 
vapen.]  
Byström G H E, i frimurarvapen senast 1896. Sköld: I blått fält en sjöjungfru (av silver) med hår (av 
guld) uppstigande från en stam av silver [teckningen har naturalistiska böljemarkeringar i denna som 
bör bortses ifrån] och hållande en lyra av guld samt över huvudet åtföljd av en femuddig stjärna av 
guld. Valspråk: Undæ sonorum. Frimurare Vapen.  
Bågman Lars, skolrektor i Strängnäs, 1689. Sköld: Ett pentagram. Initialer: LB. Eder 12.  
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Bågman Lars (död 1717), kyrkoherde i Vallby och Hammarby, 1697. Bild: Ett latinskt kors. Eder 22.  
Bång Petrus (1633–96), biskop i Viborg, 1688. Sköld: En pelikan ristande sitt bröst inför sina ungar i 
redet. Hjälmprydnad: En svävande sexuddig stjärna mellan två vingar. Eder 14.  
Bånge Erik, rådman i Vänersborg, 1715. Sköld: Tre korslagda pilar, den mellersta störtad. 
Hjälmprydnad: En stolpvis ställd pil mellan två standar mellan två störtade pilar, allt solfjädersformigt 
ordnat. Mtl Älvsborg 1715.  
Bårman Matthias, löjtnant vid Västgöta femmänningsregemente, 170(4). Sköld: En framskjutande 
(harneskklädd) arm svingande ett svärd. Hjälmprydnad: En uppväxande bladkvist mellan två standar. 
Eder 228.  
Bäck- jfr Beck- ovan.  
Bäck Petrus (164(8)–1710), kyrkoherde i Bunkeflo och Hyllie, 1688–97. Sköld: En kalk. 
Hjälmprydnad: Dito. Eder 13, 19.  
Beckman Jakob, fänrik vid Smålands femmänningsregemente, 1712. Sköld: En dubbelörn. 
Hjälmprydnad: Tre uppväxande blommor. Eder 226.  
Bäckman Lars, rådman i Köping, 1723. Sköld: Två duvor sittande motvända på varsin ros, och 
mellan dem en mindre rosstjälk, alla uppväxande ur två grenar på samma rot, på mark. 
Hjälmprydnad: Ett uppväxande träd. Mtl Västml 1723.  
Bäckström Jonas (1665–1754), arrendator i Höjentorp, Eggby, 1695. Heraldiserat och återupplivat 
inom släkten 1992, se Förteckningen.  
Böckelman Johan, (borgare i Nyköping?), 1612. Sköld: En stegrande hjort och dexter därom ett 
uppväxande träd, allt på gräsbevuxen mark. Hjälmprydnad: Två hjorthorn. Eder 5.  
Böckler Johan Henrik, fänrik vid Hälsinge infanteriregemente, 1700 löjtnant, 1703 kapten där, 1709 
major vid Västerbottens infanteriregemente, 1710 överstelöjtnant och chef för Hälsinge tre- och 
femmänningsregementen, 1717 chef för lantmilisen på Gotland. 1700–01. Sköld: En framskjutande 
klädd underarm hållande fem uppryckta blommor. Hjälmprydnad: En ur en hjälmkrona uppskjutande 
hand hållande fem uppryckta blommor. Eder 223.  
Böckman Severin (1688–1748), kyrkoherde i Vinberg, 1719–43. Sköld: Ett träd uppväxande från 
gräsbevuxen mark. Hjälmprydnad: En sexuddig stjärna. Eder 36, 43. – Michael (död 1744), 
kyrkoherde i Slättåkra, 1743. Sköld: Dito. Hjälmprydnad: En ängel med gloria i höger hand hållande 
ett svärd. Eder 45.  
Bökman Gunnar, kapten vid Älvsborgs infanteriregemente, 1724. Sköld: I rött fält ett tillbakaseende 
gående lejon ovan åtföljt av två sexuddiga stjärnor. Hjälmprydnad: En fransk lilja på en stängel 
uppväxande ur en hjälmkrona. Eder 235. – Peter, fänrik vid Älvsborgs infanteriregemente, 1752. 
Sköld: Kluven, i dexter fält en merkuriestav, i sinister fält en i två rader schackrutad bjälke ovan åtföljd 
av en flygande duva och nedan av en vakande trana på mark. Hjälmprydnad: En uppstigande hjort 
mellan två vingar. Eder 243. – Gudmund Olof (1753–1807), 2:e adjutant vid Älvsborgs 
infanteriregemente, sedermera överstelöjtnant, RSO, 1772. Sköld: I fält av guld ett träd uppväxande 
från mark med stammen överlagd av en sänkt sparre belagd med två värjor, en på vardera av 
sparrens ben, lagda med spetsarna mot varandra. Eder 261.  
Bölberg Daniel Danielsson, fänrik vid Hälsinge infanteriregemente, 1705 löjtnant. 1702. Sköld: Tre 
[ska vara fyra?] balkvis ställda strömmar och mellan dem mitterst tre balkvis ordnade trebladingar och 
i de båda näst mellersta mellanrummen vardera en treblading. Hjälmprydnad: Ett uppväxande träd. 
Eder 223.  

BÖRJE  
Börje Bengtsson, nämndeman i Anneröd, Tuve, 1752. Sköld: Två smala träd eller lövade grenar 
uppväxande från ett uppskjutande sexberg, motböjda och korslagda med varandra. Hjälmprydnad: 
Två vingar. Mtl Gbg och Bohus 1752.  
Börje Joensson bonde i Töllebäck, Istorp, 1715. Sköld: En uppväxande blomma med två blad. Mtl 
Älvsborg 1715.  
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Börje Olsson rådman i Varberg, 1687. Sköld: Ett tremastat fartyg seglande på böljor (en av 
vågskuror bildad stam). Hjälmprydnad: En duva. Eder 98.  
Börje Persson, nämndeman i Kopparbo(?), Härryda socken, 1752. Sköld: Ett bomärke i form av ett 
pentagram. Mtl Göt.o.B. 1752.  

Börling Hans, någon tjänsteman på Ösel, 1697. Sköld: Tre blommor uppväxande från mark. 
Hjälmprydnad: Ett uppväxande träd. Eder 156.  
Börstell Sveno (1654–1739), kyrkoherde i Sandhem, 1720. Sköld: Ett latinskt kors överlagt av och 
inskriven i utrymmet innanför en orm ringlad som siffran 8, öppen upptill. Eder 33.  

Cajander Elias (1713–73), regementspredikant vid Åbo infanteriregemente, 1744 kyrkoherde i Esbo. 
Två varianter. 1) 1743. Sköld: En kalk ovanpå en dödskalle vilande på tre korslagda benknotor. 
Initialer (inskrivna i skölden): EC. Eder 46. 2) 1772. Sköld: Kalken här ställd på en uppskjutande 
sockel. Initialer (inskrivna i skölden): EGC. Eder 59.  
Calamnius Petrus, sacellan (i Uleå), 1743. Sköld: Två bjälkvis över varandra ställda fiskar, den övre 
sinistervänd. (Hjälmen i signeten ersatt av en uppslagen bok.) Hjälmprydnad: En duva med olivkvist i 
näbben. Eder 159.  
Calicius Laurentius Laurentii (1643–99), kyrkoherde i Nederkalix, 1697. Sköld: En klädd underarm 
framskjutande ur en sky och hållande en kalk. Eder 26.  
Callerholm Jonas (1699–1757), kyrkoherde i Åtvid, 1752. Sköld: Ett sinistervänt gudslamm med 
kyrkfana på mark. Hjälmprydnad: En uppslagen bok. Eder 47. [Signeten tydligen tillkommen efter 
1743, då han använde sin hustrus förre man Magnus Carlströms signet.]  
Calmgren Peter (död 1714), fänrik vid Åbo läns infanteriregemente, 1713 löjtnant där, 1712. Sköld: 
En i båda ändar avhuggen gren med tre upptill uppväxande blad (över en kulle) [svårt att se för 
avtrycket är halvvägs dolt av inbindningen]. Hjälmprydnad: Två uppskjutande (klädda) armar 
gemensamt hållande en uppväxande gren ovanför händernas grepp delande sig i två lövade grenar 
(palmkvistar?). Eder 229.  
Camitz George, borgmästare i Kristinehamn och riksdagsman, 1664. Sköld: En ginbalk åtföljd av tre 
rosor. Hjälmprydnad: Tre ekollon på stjälkar. R 4831.  
Cantell Nils (död 1737), kyrkoherde i Målilla, 1719. Sköld: En pelikan sårande sig själv på bröstet, i 
sitt rede. Hjälmprydnad: En ros på stjälk mellan två vingar. Eder 31.  
Cantherus Andreas Birgeri (död 1648), kyrkoherde i Stora Mellösa, 1643. Sköld: En stjälk med två 
motställda stjälkblad nederst och överlagd med en ros och däröver delande sig i två stjälkar, ut- och 
nedåtböjda och slutande i varsin ros. Mtl Örebro län 1643. [Sonen Nils adlad Cantersten 1647 med 
nytt vapen.]  
Canutius Joannes Israelis, kyrkoherde i Vamblingbo och Sundre, 1697. Sköld: [Otydlig.] 
Hjälmprydnad: Tre uppväxande blommor. Eder 26.  
Carelius Thomas (död 1742), kyrkoherde i Frustuna och Kattnäs, 1729 domprost i Strängnäs, 1697. 
Sköld: Tre rosor på stjälk uppväxande från ett altare. Hjälmprydnad: En flygande duva [ett stycke över 
hjälmen!]. Eder 22.  
Carlinus Nils Andersson, (rådman), Jönköping 1687. Sköld: En uppväxande bladstängel (på mark? – 
avtrycket skadat). Hjälmprydnad: En uppväxande bladstängel. Eder 96.  
Carlberg Johan (död 1724), kyrkoherde i Marstrand, 1719–20. I ett spetsställt triangelformat emblem: 
Ett korskrönt hjärta. Valspråk: Aut nunc. Eder 36, 37.  
Carlgrund Eric, kyrkoherde i Arvika, 1719. Sköld: En lilja mellan två vingar. Hjälmprydnad: Ett 
uppväxande träd. Initialer: EC. Eder 38.  
Carlheim Sven (1663–1703), häradshövding i Listers och Bräkne härader, 1687. Sköld: En [röd] borg 
(med två krenelerade torn med varsin port samt försedda med tornhuva och kors högst upp). 
Hjälmprydnad: En uppstigande barhuvad skägglös man (yngling) i sid livrock i högra handen hållande 
en ros på stjälk och med vänstra handen i sidan. Eder 98. [En brorson adlad 1719 med förbättrat 
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vapen, dock innehållande en röd borg.]  
Carlmark Haquinus Anundi (1663–1723), kyrkoherde i Gillberga, 1697–1719. Sköld: En duva 
sittande på en framväxande lövad gren. Hjälmprydnad: En uppväxande ros på stjälk med två 
stjälkblad. Initialer: HA. Eder 26; 38.  
Carlstedt Arvid, lantränt- och proviantmästare i Helsingfors, 1697. Sköld: En vildman i högra handen 
hållande en blomma och med vänstra handen i sidan. Hjälmprydnad: Två vingar. Eder 156.  
Carlström Johannes (1687–1748), kyrkoherde i Lofta och Loftahammar, 1743. Sköld: Styckad i 
(silver), vari en sexuddig stjärna, och blått, vari en båt. Hjälmprydnad: En sinistervänd duva med 
olivkvist i näbben. Valspråk: Jehova custos. Eder 43.  
Carlström Magnus Petri (död 1733), komminister i Vårdsberg. Sköld: En (palm) uppväxande från 
mark. Hjälmprydnad: Två vingar. [Signeten efter hans död använt 1743 av hans änkas nye man 
Jonas Callerholm. Eder 43.]  
Carlström C C C, i frimurarvapen senast 1896. Sköld: Delad av en av en vågskura bildad bjälke av 
silver i blått, vari Karlavagnens stjärnbild av silver, och rött, vari två korslagda svärd av silver med 
fästen av guld. Valspråk: Deus bene vertat. Frimurare Vapen.  
Carlund Gustaf, sockenskrivare i Kemi, 1743. Sköld: Tre träd uppväxande från mark, det mellersta 
högst. Hjälmprydnad: Två uppväxande blommor med korslagda stjälkar. Eder 159.  
Carneij David (1688–1762), kyrkoherde i Äsphult och Linderöd, 1719–43. Sköld: En arm 
framskjutande ur en sky från sinister och krönande ett hjärta på en kolonn på en kulle på mark samt 
ovan dexter en nedskjutande sol. Valspråk: Decus constantiæ. Eder 32; 44.  
Carolinus Laurentius Caroli (1621–65), kyrkoherde i Munktorp, utan datum. Sköld: En (fembladig) 
blomma med två blad på stjälken uppväxande från dess balkvis ställda uppryckta rot. Hjälmprydnad: 
En stolpvis ställd pil. Ekström II:1 Bilaga, s.31.  
Carsten (förnamn), se vid Karsten.  
Carstenius Petrus, kyrkoherde i Viborgs domkyrkoförsamling och teol. lektor, 1688. Sköld: En 
sinistervänd duva (på gren) med olivkvist i näbben. Hjälmprydnad: En tillbakaseende duva framför en 
blommande buske. Eder 14.  
Carstens se Castanæus nedan  
Castanæus Petrus /Peter Carstens/ (165(6)–1724), kyrkoherde i S:t Peters kloster och Norra 
Nöbbelöv, 1699 i Hardeberga och Södra Sandby, 1697. Oheraldisk bild: En knäfallen man bedjande 
på gräsbevuxen mark under en sol frambrytande mellan moln. Valspråk: Patria coelum. Eder 19.  
Casten (förnamn), se vid Karsten.  
Castin Carl Paul, landssekreterare i Österbotten, 1772. Sköld: I blått fält en ginbalk. (Hjälmprydnad): 
En strålande femudigd stjärna. [Initialerna CPC inskrivna på ginbalken.] Eder 170.  
Castorin Petter, borgmästare i Hudiksvall, 1713. Sköld: En (ek) uppväxande från mark. 
Hjälmprydnad: En sexuddig stjärna svävande mellan två vingar. Mtl Västernorrl 1713.  
Cavallin Severin (Samuelsson, 1723–83), kyrkoherde i Källs-Nöbbelöv och Felestad, 1772. Sköld: 
Delad och underkluven, 1. ett bevingat hjärta, 2. ett balkvis ställt ankare, 3. en ginbalksvis ställd oval. 
Hjälmprydnad: En duva sittande inom en hjulorm [obs likheten med förfadern Olaus Cavallius 
sköldemärke]. Eder 55.  
Cavallius Jonas (1646–1709), kyrkoherde i Sörby och Gumlösa, 1688–97. Sköld: En kalk. 
Hjälmprydnad: En stjärna svävande mellan två vesselhorn. Eder 13, 20. – Kusinen Olaus 
(Erengislesson, 1648–1708), kyrkoherde i Virestad, 1703 biskop i Växsjö. a) 1682. Sköld: En pelikan 
ristande sig inför sina ungar samt ovan sinister därom en ros. Hjälmprydnad: Tre rosor på stjälkar. 
[Ägarinitialer: OEC.] Bernt Cavallin: Släkten Cavallin från Håldala (1919), s. 59 och 84. b) 1688–1704. 
Sköld: En duva stående på en till en rund spiral sammanringlad orm. Hjälmprydnad: Två vingar. Eder 
14, 23. [Från honom härstammar släkten Cavallin, se SSK 1976, och Hyltén-Cavallius, se SSK 1995.] 
Hans Jacob, 1774–1841. Sköld: Delad av ett störtat gaffelsnitt, 1. ett sinistervänt lejon, 2. tre rosor på 
stjälkar på gemensam rot, 3. en brinnande granat. Hjälmprydnad [här placerad direkt ovanpå 
skölden]: En duva med en olivkvist i näbben. Sköldhållare: Dexter en tillbakaseende vakande trana, 
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sinister en orm omslingrad en stav. [Ägarinitialer: HJC.] Bernt Cavallin: Släkten Cavallin från Håldala 
(1919), s. 321. 
Cavel /egenhändigt Caveel/ Jacob, rådman i Köping, 1723–25. Sköld: Två duvor sittande motvända 
på varsin ros på stjälk och mellan dem en högre ros på stjälk, på mark. Hjälmprydnad: Tre rosor på 
stjälkar. Mtl Västml 1723, 1725.  
Cecilia Bagesdotter (död 1692), gift med Andreas Bager, se vid dito. Sköld: En fläkt (örn). 
Hjälmprydnad: Två armar [troligen klädda] gemensamt hållande en ring. Tinkturerna framgår på 
epitafiet. [Hon var från Danmark och sondotter till biskop Jacob Madsen i Odense.] Sveriges kyrkor, 
Blekinge V, s.175.  
Cederberg jfr Sederberg.  
Cederberg Benedictus, kyrkoherde i Tun, 1723 (åter) rektor vid Jakobstads skola, 1720. Sköld: En 
blomma med två rotblad. [Ägarinitialer otydbara i detta avtryck, så attribueringen är hittills något 
osäker.] Eder 33.  
Cederberg Gunnar, tandläkare, Skara. Sköld: Styckad i silver, vari ett grönt blad, och rött, vari ett 
uppskjutande treberg av silver. Enligt förslagsskiss insänd till Riksheraldikerämbetet 1946. Borgerliga 
vapen, RA.  
Cederlöf Erik, landssekreterare i Vänersborg, 1743. Sköld: Ett cederträd uppväxande från mark och 
sinister om stammen åtföljd av en svävande ros. Hjälmprydnad: Två korslagda och sammanbundna 
grenar. Eder 159.  
Cedermark Jöns, (justitieborgmästare) i Söderköping, 1687. Sköld: Ett cederträd uppväxande från 
gräsbevuxen mark. Hjälmprydnad: Två korslagda cedergrenar. Eder 95.  
Cervin jfr även Cervinus och Hjort.  
Cervin Frans, någon landsstatstjänsteman (i Karlshamn), 1743. Sköld: En hjort i språng på en bjälke 
i sköldfoten (eller mark). Hjälmprydnad: En uppstigande hjort. Eder 159.  
Cervin /Hjort/ Jöns Knutsson (död 1676), kyrkoherde i Björnekulla och Broby. Sköld: En hjort 
framspringande åt sinister från bakom ett träd. Hjälmprydnad: En sinistervänd uppstigande hjort. 
[Signeten använt av efterträdaren Jöns Åkesson Frisenbeck 1688. Eder 13.]  
Cervinus jfr även Cervin och Hjort.  
Cervinus L. Sköld: En hjort i språng. Hjälmprydnad: En uppstigande hjort. [Signeten, med initialerna 
L C, ärvd av Otto Hjorth, som använde den 1726. Lunds domkapitel FIa:90 (MS). Man kan förmoda 
att C står för Cervinus; latiniseringen av släktnamnet.]  
Cervinus /Hjort/ Peder Lauritsson (1652–1736), kyrkoherde i Fjärås, 1719–20. Sköld: En pelikan 
med lyftade vingar ristande sitt bröst (inför sina ungar, i sitt rede? – avtrycket ofullständigt). 
Hjälmprydnad: En uppstigande hjort. Eder 36, 37.  
Chambers Peter, svensk kommissarie i Danmark, Köpenhamn 1672–73. Sköld: Delad, i övre fältet 
ett uppstigande lejon, i nedre fältet en lilja. Hjälmprydnad: En sittande (falk). Bielkesamlingen.  
Chapman Thomas (168(6)–1769), major vid Göteborgs amiralitetsvarv, 1724. Sköld: Ginstyckad, 1. [i 
blått fält?] ett lejon [av guld?] över tre uppgående månar [av silver?], ordnade två över en, 2. en man 
svingande ett svärd över ett borgtorn med ett tvetungat standard på vardera tornsidan. Hjälmprydnad: 
En man svingande ett svärd mellan två tvetungade standar, allt ur en hjälmkrona. Mtl Gbg och Bohus 
1724. [Sonen Fredrik Henrik adlad af Chapman 1772 med nytt vapen, vilket dock innehåller tre 
uppgående månar av silver i blått fält (åtföljande en sparre av guld) och i hjälmprydnaden ett 
uppstigande lejon av guld (hållande ett blått roder); här ovan har förmodats att färgerna på dessa 
märken var desamma i Thomas vapen.]  
Chenon Johannes Dionysii (egenhändigt enbart Johannes Dionysius 1719) (1659–1741), kyrkoherde 
i Kila. Samma vapen i två olika sigill, 1) 1697. Sköld: Ett hjärta på ett stenaltare. Hjälmprydnad: En 
sinistervänd duva. Initialer: JD. Eder 26. 2) 1719. Sköld: Dito (hjärtat här lågande). Hjälmprydnad: 
Dito (duvan här normalvänd). Initialer: ID. Eder 38. – Brodern Dionysius (1676–1740), kyrkoherde i 
Filipstad. a) 1719. Sköld: [I blått fält (om det är samma som i det senare kopparsticket)] en duva på 
mark med en olivkvist i näbben. Hjälmprydnad: En avhuggen åt sinister böjd stjälk med blomma. Mtl 
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Örebro 1719. b) På postumt porträttkopparstick. Sköld: Styckad, 1. en fransk lilja, 2. i blått fält en 
duva på mark med olivkvist i näbben [alltså det som tidigare var hela sköldemärket]. Hjälmprydnad: 
Två uppväxande blommor. – Släkten från Frankrike, inkommen vid 1500-talets slut, ”förde två blå 
duvor i vapnet” enligt Hülphers. SBL 8, s.420, samt egna uppgifter.  
Cho- se vid Co- nedan.  
Christiernin se vid Cr- nedan.  
Christiern(us) (förnamn) se vid K.  
Christoffer (förnamn) se vid K.  
Christophers se vid Cr-.  
Chronander se vid Cr-.  
Chytræus Carolus Erici (död 1696), kyrkoherde i Frötuna och Rådmansö, 1688. Sköld: En fransk  
lilja. Hjälmprydnad: Tre uppväxande blommor. Eder 8. – Brodern Olaus (död 1707), kyrkoherde i 
Torstuna, 1697. Sköld: Ett träd uppväxande från mark. Hjälmprydnad: [Avtrycket trasigt]. Eder 16.  
Claes, Claudius (förnamn) se vid K.  
Cleverus Laurentius (1665–1736), kyrkoherde i Örslösa, 1720. Sköld: En pelikan ristande sitt bröst, 
på mark. Hjälmprydnad: En uppväxande (blomma) mellan två vingar. Eder 33.  
Clow se vid K.  
Cloverus Johannes Joannis (1658–1710), komminister i Lovö, 1696 kyrkoherde i Sparrsätra, 1688. 
Sköld: Ett gudslamm på mark. Hjälmprydnad: En kalk. Eder 9.  
Coccius Gustaf (död 1739), kyrkoherde i Örkelljunga, 1726. Sköld: En man med en stav klättrande åt 
sinister uppför ett berg på vars topp en strålande fyr omgiven av moln. Valspråk: Gradiar confianter. 
Lunds domkapitel FIa:90 (MS).  
Coch (Gde?), Osbyholm 1726. Sköld: En balk belagd med en sexuddig stjärna samt åtföljd ovan och 
nedan av tre treklöverblad. Hjälmprydnad: En balk belagd med en sexuddig stjärna mellan två 
vesselhorn. Lunds domkapitel FIa:90 (MS).  
Coijet Sköld: Delad i [blått], vari en uppgående måne [av silver], och [guld], vari ett [rött] lejonhuvud. 
På gravhäll 1602 för Gillis, myntmästare i Stockholm, ursprungligen från Brabant. Svenska kyrkor, 
Stockholm 2, s.742. [En sonson adlades Coyet 1649 med samma sköld, varför tinkturerna här har 
rekonstrurerats.]  
Colding Michel Hansen (död 1654), kyrkoherde i Fridlevstad, Rödeby och Sillhövda. Sköld: En ängel. 
[Initialer inskrivna.] På hans gravhäll i Fridlevstads kyrka. [Hustrun Anna Hansdotters vapen, se vid 
henne.] Svenska kyrkor, Blekinge I, s.337.  
Collander Johan, kyrkoherde i Östra Husby, 1743. Triangelformat emblem: Genom nedvänt 
gaffelsnitt delat i tre lika stora fält; 1. ett balkvis ställt rökpustande rökelsekar, 2. ett hjärta 
genomborrat av en pil, det hela balkvis ställt, 3. ett störtat ankare. Valspråk: Bed, lid, bid. Eder 43.  
Collebeckius Johannes Johannis (1641–96), komminister i Äppelbo, (före 1696). Sköld: Ett 
svävande märke bestående av ett grekiskt kors förenat med ett andreaskors(? ev. korsl spikar e.dyl.). 
(Hjälmprydnad): En sexuddig stjärna. [Tidigare, 1687, fört ett bomärke (annat än det beskrivna 
märket) i sköld.] Ekström II:1 Bilaga, s.27.  
Coller jfr Köhler.  
Colliander Johannes, kyrkoherde i Ryssby, utan datum. Sköld: [Avtrycket otydligt]. Biografica / 
Matthes Andersson, KrA.  
Colliander Magnus, kyrkoherde i Hallaryd, 1687. Sköld: En kalk. Hjälmprydnad: Två rosor på stjälkar. 
Mtl Kronoberg 1687.  
Colliander Erland (1642–1721), kyrkoherde i Alseda, 1697. Sköld: En stolpvis ställd knoppande kvist. 
Eder 23. – Johannes (1649–1726), kyrkoherde i Öjaby, sedan i Vederslöv, 1697 i Skatelöv, 1687–97. 
Signeten innehåller enbart ett valspråk: Justa Especta Coronam. Mtl Kronoberg 1687; Eder 23.  
Colliander Arvid (Zachariasson, 1684–1765), fänrik vid Tavastehus läns infanteriregemente, 1714 
löjtnant, 1718 kapten där. 1712. Sköld: En duva på en kvist. Eder 226.  
Colliander Magnus, kyrkoherde, 1717. Sköld: Två korslagda sädesax. Hjälmprydnad: Tre rosor på 
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stjälk. Mtl Kronoberg 1717.  
Colliander Sigfrid Joachim, fänrik vid Tavastehus läns infanteriregemente, 1753. Sköld: I fält – 
kvadrerat i silver, vari två korslagda svärd, och blått, vari en krona ovan åtföljd av en liggande 
sexuddig stjärna – en sinistervänd duva sittande på ett uppskjutande berg. Sköldhållare: Ett 
tillbakaseende lejon. Eder 242.  
Collijn Lars, lanträntmästare över Kalmar län och Öland, 1697. Sköld: Ett träd uppväxande från 
gräsbevuxen mark. Hjälmprydnad: Ett uppväxande träd. Eder 156.  
Collin Constans (1656–1711), teol. lektor i Linköping och kyrkoherde i Slaka, 1701 kyrkoherde i 
Söderköping, 1697. Sköld: En planta med blad och tre blommor uppväxande från mark. 
Hjälmprydnad: En duva med en olivkvist i näbben. Eder 17.  
Collin Petter, tullnär i Falkenberg, 1697. Sköld: Tre blad, ordnade två över ett, och däröver en 
ginstam belagt med (ett avlångt, nedtill taggigt föremål). Hjälmprydnad: Ett blad. Eder 156.  
Collin C., kyrkoherde i Hov och Oppuna, beläggs 1743 med ett signetavtryck som är mycket svagt, 
utan urskiljbara ägarinitialer och därför med hittills osäker attribution och tolkning. Sköld: Tre blommor 
uppväxande från en (dödskalle). Hjälmprydnad: En duva. Eder 43.  
Collinder Johan (död 1726), vice pastor i Vendel, 1692 komminister i Stockholm Klara, 1708 
kyrkoherde i Österlövsta, 1688/89. Sköld: En kalk över ett uppskjutande treberg. Hjälmprydnad: Två 
vingar. Eder 10.  
Columbagrius Jonas Ingeldi (1657–92), rektor i Köping, 1687–92. Sköld: En duva. Hjälmprydnad: En 
duva med lyftade vingar. Ekström II:1 Bilaga, s.30.  
Columbus jfr Westrogothus.  
Columbus Israel Svenonis (död 1658), kyrkoherde i Sundborn, 1639. Sköld: En (gående) duva. 
(Förde 1643 också en allmännare bild: En duva stående på en mark och hållande en olivkvist i 
näbben.) Ekström II:1 Bilaga, s.26.  
Columbus Johan, professor i Uppsala, 1672. Sköld: En duva på en gren. Hjälmprydnad: Två vingar. 
Bielkesamlingen.  
Columbus Jonas Svenonis (1586–1663), kyrkoherde i Husby, 1659. Sköld: En duvfot (i prickat fält). 
Ekström II:1 Bilaga, s.30.  
Comenius Jacob (1703–92), kyrkoherde i Söndrum, 1772. Sköld: En uppväxande palm och dexter 
därom en (dopfunt), allt på mark. Hjälmprydnad: En kalk. Eder 58.  
Comerus Henricus Petri (164(2)–1725), kyrkoherde i Långaryd, 1688–97. Sköld: Ett gudslamm med 
korsstavsfana på mark. Hjälmprydnad: En duva med olivkvist i näbben. Eder 14, 23.  
Corall Jonas (död 1732/33), adjunkt i Halmstad, 1721 kyrkoherde i Laholm, 1720. Sköld: Ett 
brinnande hjärta genomborrat av två korslagda pilar. Hjälmprydnad: Ett uppskjut spetsigt berg upptill 
besatt av en stång med tvetungad vimpel. Eder 37.  
Cordt (förnamn) se vid K.  
Coriander se Nortman.  
Chorman Jacob, fänrik vid Västgöta-Dals infanteriregemente, 1764–72. Sköld: Ett moln med fyra åt 
alla kanter utskjutande blixtar. Vapenmantel. Hjälmprydnad: Två standar. Eder 242, 260.  
Coroniensis Jacobus Nicolai (död 1698), kyrkoherde i Barsebäck och Hofterup, 1697. Sköld: En arm 
framskjutande ur en sky och hållande två (palmkvistar eller vingar). Hjälmprydnad: Två vingar. Eder 
19.  
Coronensis Nicolaus Bartholomæi (död 1699), kyrkoherde i Simris och Östra Nöbbelöv, 1688–97. 
Sköld: Tre hakliknande föremål över ett T-format föremål. Hjälmprydnad: Två vingar. Eder 13, 20.  
Cort (förnamn) se vid K.  
Corte Gabriel, någon landsstatstjänsteman (i Brahestad?), 1723. Sköld: En ginbalk belagd med tre 
stolpvis ställda blad. Eder 158.  
Corvin Severin (1683–1743), kyrkoherde i Bosarp, 1729 [ev. sonen Christian i stället]. Bild: En krona 
på mark, dexter därom en uppskjutande korsstav och sinister därom ett riksäpple samt över kronan 
två flygande (korpar). Valspråk (inskrivet i skölden): Tov povo(?). Lunds domkapitel FIa:99 (MS).  
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Corvin Johan Christopher (1686–1739), kyrkoherde i Simrishamn och Järrestad, 1725. Sköld: En 
knäböjande bedjande man och sinister därom ett uppväxande träd, allt på mark, samt ovan dexter en 
åt sinister nedåtflygande fågel med en kvist i näbben. Hjälmprydnad: Två vingar. Lunds domkapitel 
FIa:89 (MS).  
Corvinus jfr Ravn.  
Corvinus Laurentius Christophori, vice pastor i Husie och Västra Skrävlinge, 1688. Sköld: En korp. 
Hjälmprydnad: Två vingar (ev. palmkvistar). Eder 13.  
Corvinus Petrus Laurentii (1655–1710), kyrkoherde i Virserum och Järeda, 1697–1709. Sköld: En 
korp stående med lyftade vingar på ett uppskjutande treberg. Hjälmprydnad: Två vingar. Eder 17, HT 
42, s.80.  
Corylander Sveno (1610–93), kyrkoherde i Hova, 1673. Sköld: Ett hassellöv. Biografica / Anders 
Andersson, KrA. [Barnen kallade sig Hof, se dito.]  
Craeij /Craei/ Johan Carel (död 1623). Sköld: En duva. På gravhäll. Svenska kyrkor, Stockholm 2, 
s.764.  
Cratz Ernest, bisittare i kämnärsrätten i Karlskrona, 1687. Sköld: En hjort i språng framkommande 
mellan stammarna av ett par träd uppväxande från mark. Hjälmprydnad: En uppstigande hjort. Eder 
98.  
Creimer /Creimers/ Peter (1614–99), överste vid Västmanlands infanteriregemente, 1687–93. Sköld: 
En balk åtföljd av tre sexuddiga stjärnor, två ovan i balk ställda, en nedan. Hjälmprydnad: En 
sexuddig stjärna mellan två vingar. Eder 215, Västmanlands reg. räk. 1693, s.221. [P.g.a. hans grad 
är det sannolikt att han tillhörde en adlig eller s.k. skenadlig ätt. Får kvarstå här tills närmare 
kännedom erhållits.]  
Creitlovius Joachim Fredrik, regementspredikant i Skåne, 1697. Sköld: En pelikan i sitt rede. 
Hjälmprydnad: Tre uppväxande blommor. Eder 19.  
Cremer (Kremer) jfr Nils Jönsson.  
Christiernin Petrus (1642–1717), kyrkoherde i Västerfärnebo, 1697. Sköld: En pelikan ristande sitt 
bröst inför sina ungar, på mark. Hjälmprydnad: Ett uppväxande träd. Eder 23.  
Christiern(us) (förnamn) se vid K.  
Christoffer (förnamn) se vid K.  
Christophers Sköld: En hjort liggande åt sinister på mark framför ett på dexter sida uppväxande träd. 
Hjälmprydnad: En uppgående bildad måne mellan två hjorthorn. – Från Böhmen till Ronneby med 
Christoffer Jakobsson (död 1667). Efter honom kallade sig släkten sedan Christophers. Vapnet på 
gravsten från 1700 för sonen Tore (1655–1710), handelsman och rådman i Ronneby. Hos dennes 
son Jakob (1693–1755), assessor i Kommerskollegium, belagt i signet 1743. Eder 118. [Adlad 
Ankarcrona 1751, en bror dessförinnan 1717, med ett annat vapen.] På vapen broderat på mässhake 
skänkt 1673 till Ronneby kyrka av Tores bror Jakob, handelsman, är hjorten tillbakaseende. Svenska 
kyrkor, Blekinge IV, s.86, 89, 95.  
Cronander Jakob Abrahamsson, Stockholm 1711. Sköld: Ett krönt hjärta. Hjälmprydnad: Två 
uppväxande blommor. Bou 1712/2:1688, SSA.  
Chronander Jakob Persson (1620-talet–efter 1689), häradshövding på Gotland och 
överborgmästare i Visby, 1688. Sköld: En duva med olivkvist i näbben på gräsbevuxen mark. 
Hjälmprydnad: Justitia, uppstigande med en våg i högra handen och ett svärd i vänstra. Eder 94.  
Cronbergh Nils Christensson (död 1700), nådårspräst i Landskrona, sedan kyrkoherde i Källs-
Nöbbelöv och Felestad, 1688. Sköld: En arm framskjutande ur en sky och hållande en kalk. 
Hjälmprydnad: Två (palmkvistar). Eder 13.  
Cronberg Georg (1697–1758), kyrkoherde i Ingelstorp, 1743. Sköld: Ett uppskjutande berg. 
Hjälmprydnad: En krona. Eder 44.  
Cronholm Lars (död 1707), kyrkoherde i Träne och Djurröd, 1697. Sköld: En uppslagen bok. 
Hjälmprydnad: [Svårtolkad, ev. en bok liggande på sin solfjädersformigt utspridda inlaga med ryggen 
uppåt?]. Eder 20.  



37 
 
Croning Salomon, hovauditör, 1671. Sköld: En krona över en av vågskuror bildad bjälke. 
Hjälmprydnad: Två uppskjutande (klädda) armar gemensamt hållande en bukett av tre rosor. Gabriel 
Oxenstiernas samling E:1178c. – Samma sköldemärke fört som bild 1687 av Gussi, rådman i 
Vimmerby. Eder 97.  
Cronland Rasmus Jönsson (1668–1714), stadsmusikant m.m. i Malmö, 1715. Sköld: En balk ovan 
och nedan åtföljd av en (rundel). Hjälmprydnad: Två vingar. Malmö Rådhusrätt FIIa:38, s.230. Se bild 
på Niklas Hertzmans hemsida [uppgiften därifrån], Einar Bagers samling.  
Cuprimontanus Michael Michaelis (död 1627), kyrkoherde i Svärdsjö. 1580–85 (olika sigill). Sköld: 
En kalk. Därefter: 1606. Sköld: Ett svårbestämbart föremål. Ekström I:2, s.563.  
Cuprimontanus Valerianus Laurentii (död 1592), kyrkoherde i Hedemora, 1589. Sköld: Ett stolpvis 
ställt murankare. Ekström I:2, s.590.  
Cuprimontanus Laurentius Erici (död 1645), kyrkoherde i Barkarö, 1642. Sköld: En kalk. Ekström 
II:1 Bilaga, s.31.  
Cöler se Köhler.  

 

https://archive.today/o/XYE5F/http:/w1.401.telia.com/~u40107259/cronland/index.htm

