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En orientalisk matta. 

Av 

VIVI SYLWAN. 

[ämtlands kyrkor ha lämnat utomordentligt viktiga bidrag 
till vår kunskap om den tidiga svenska eller kanske 
rättare sagt nordiska textilkonsten. Vi ha tack vare en 
del ofta tillfälligt bevarade textiler fått en aning om 

denna konsts karaktär och om sammanhanget mellan den tid, 
som ligger före och efter år 1000. Så vitt man nu kan se, stär 
dock en orientalisk matta från Marby ödekyrka1 i Jämtland iso
lerad i denna miljö. Det tyckes ej vara möjligt att erhålla några 
uppgifter om den, ej heller synes man i landskapets textila konst 
kunna upptäcka inflytanden, som berättiga till några slutsatser 
om dess historia. 

Mattan är, som synes å fig. 1, sönderklippt i två delar. Till 
den ena är sydd ett stycke av en dubbelvävnadslist av samma 
tidiga, medeltida typ, som Refsunds- och Överhogdalslisterna. 
Oaktat kyrkans inventarieförteckningar intet ha att förtälja där
om, är det väl troligt, att mattan kommit till Norden under me
deltidens senare del. Något bestämt om detta lär man dock ald
rig få veta. När och på vilka vägar detta sällsynta fynd vandrat 
upp mot Norden från Asiens nomadtrakter och hamnat i Marby 
gamla kyrka är och förblir nog en hemlighet. Att däremot få 
reda på mattans ursprungsort och tiden för dess tillverkning torde 
ej vara lika omöjligt. Vi ha flera experter på orientaliska mattor 
i Europa. Vi få hoppas, att någon av dem intresserar sig för 
mattan ur dessa synpunkter. Min avsikt är nämligen endast att 

1 Mattan tillhör Marby församling i Jämtland och förvaras i Marby öde
kyrka. 
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B. 

Fig. 1. Orientalisk matta frau Marby ödekyrka, Jämtland. Listen, nordisk dubbel-
vavnad, tillsydd. Storlek c;a 170 x 112 cm. 

lämna en redogörelse för en undersökning av mattans teknik, 
material och yttre kännemärken samt att påpeka några stildrag, 
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vilka enligt mitt förmenande visa hän på de kulturkretsar och de 
stilperioder, från vilka mattans stilelement utgått. 

Genom välvilligt tillmötesgående från Statens Historiska Mu
seum har jag för det första fått tillfälle att undersöka mattan, 
som varit ganska svåråtkomlig, och dessutom har, tack vare 
denna institution, mattans material blivit undersökt av professor 
Gustaf Sellergren. Jag tillåter mig här att göra ett kort samman
drag av hans utlåtande. "Garnet till mattan är helt och hållet 
av ull. Denna ull är fullkomligt likartad och fin med jämntjocka, 
vågiga hår utan märgöar eller märgkanaler, blott ett och annat 
grövre hår visar dylika. Då härtill lägges, att densamma är myc

ket lång,kan knappast något tvivel 
råda därom, att denna ull här
stammar från Tibet- eller Kashimir-
geten (Capra hircus laniger), vars 

/ * Gu/*) * 0^/^ • uI1 s ä r s k i l t • träga om längd, fin-
\Jm / § / I lek och jämntjocklek skiljer sig 

från alla andra ullarter." Det enkla 
garnet är genomgående höger-

Fig. 2. Schematisk bild av noppornas ,, , , , ... c.. . . . 
, , . ' , snott, det tvinnade darfor vanster-
knytnmg, snitt genom varpen, a) rät
sidans noppor. b) avigsidans noppor. tvinnat. Det tvinnade garnet är 

jämnare spunnet än det otvinnade. 
Mattan består, som förut nämnt, av två delar. Att dessa hört 

samman, framgår av att antalet varptrådar i båda är detsamma samt 
att mittfältets och bårdernas varptrådar passa ihop. Mattan har 
ej heller varit större. Ett försök till rekonstruktion av det felande 
partiet visar detta. Om man i tomrummet i den vänstra, yttersta, 
smala bården inpassar ett stycke av fem noppors längd i varp-
riktning, blir denna bårds mönster fullständigt. Utfyller man det 
återstående tomrummet i de båda andra bårderna i anslutning 
till denna rekonstruktion, bliva även de fullständiga. En under
sökning av höger bårdparti gav liknande resultat. 

Mattan har vid kortsidorna släta, ej flossade vävstycken, van
liga i de orientaliska mattorna, och vid varje långsida löper en 
c:a 2 cm. bred, oflossad, i varprips vävd stadkant. På baksidan 
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under flossan finnas långa noppor i ränder med stora mellanrum, 
förmodligen avsedda att skydda mattan mot slitning. (Fig. 3.) — 

Fig. 3. Mattans avigsida, detalj. De länga trådarna noppor. 
Nat. storlek. 

Mattan är sned, varför måtten variera. Hela bredden är störst 
111,8 cm., minst 102 cm. Den flossade delens längd är, om det 
felande partiet beräknas till c:a 2 cm., 147 cm. Den släta väven 
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vid kortsidorna är till stora delar bortsliten. Det nu bredaste 
stycket är 12 cm. — Varpen är tvinnad, ofärgad ull, i flossan 
48—52 trådar på 10 cm., 548 på hela mattan. Av dessa äro 6 par 
vid varje sida använda för stadkanten. — Inslaget i den flossade 
bottenväven och i de släta kortändarna är otvinnat, rött, i all
mänhet grovt ullgarn, någon gång växlande med finare ljusbrunt. 
I ändstyckena, vävda i vanlig tuskaft, nästan varprips, är det 
16—18 inslag på 1 cm., i flossan 2, ibland 3 inslag mellan varje 
nopprad i växlande skäl. Stadkanten är vävd med tätt packat, 
dels tvinnat, dels otvinnat garn. Den är vävd till mattans flos
sade del genom ömsesidig invävning av dennas och sitt eget in
slag över ett par av sina egna och två av flossans varpträdar. 
Detta sätt att sammanfoga olika vävelement är typiskt öster
ländskt liksom överhuvud att längdsides göra en sådan samman
vävning. Stadkanten har i delen B olika färgade partier. Utom rött, 
som är övervägande, finnes även blågrönt, grågult och skarpt 
gult. i4-delens kant är med undantag av två vita insatser helt röd. 
Rätsidans noppor äro korta och knutna i en vanlig Ghiordes-
knut (fig. 2 a) i omedelbar följd, 24—26 st. på 10 cm. i inslags
riktning och 30—35 på 10 cm i varpriktning. Noppändans ena 
omslag om varptråden är hårdare tilldraget än det andra. Detta 
är synligt på baksidan (se fig. 3). Själva noppknuten är sällan 
synlig på rätsidan (se fig. 4). På baksidan förekomma enstaka 
sammanknytningar av rätsidans nopptråd, vilket skulle lyda på, 
att inknytningen av nopporna skett med en sammanhängande 
tråd, ej med en för varje noppa avklippt. Den flossade ytan är 
kärv; klippningen ojämn; mattans tjocklek i genomskärning ärc:a 
5—7 mm. Till färgen i flossan återkommer jag i sammanhang 
med monsterna. — Nopporna på baksidan äro knutna av en lång, 
tvinnad ulltråd (se fig. 2 b och 3) i rader tvärs över mattans 
floss-bredd och med 6,5—8 cm. mellan raderna. Noppändarna 
äro långa, ända till 10 cm. Vid mattans ena ända tre rader blå, 
de övriga röda. — Längs mattans långsidor finnas rester av en 
egendomligt arbetad snodd, gjord med öglor av ullgarn i väx
lande röda och blå partier om c:a 3 cm. Inuti öglorna är en 
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kropp av "långa blekta linnefibrer", sammanhållna av "oblekt 
högerspunnet lingarn".1 Med likadant lingarn är snodden tillsydd 
till mattans stadkant. 

Färgerna i mattans flossade parti äro få. Rött förekommer 
rikligt. De övriga färgerna äro gulvitt och vitt, mörk- och ljus
brunt, blått i ett par nyanser, saftigt grönt och en kraftig gul 
färg, som dämpats genom fällning och begagnande. De tämligen 
starka skiftningarna i det färgade garnet torde kunna skrivas på 
primitiva färgningsmetoder. Färgerna i flossan äro fördelade så
lunda: mittfältens botten är gulvit, konturer å fåglar och "träd" 
(palmetter) samt oktogonernas innerkant röda. I de båda först
nämnda äro de övriga färgerna, gult, blått och blågrönt och 
jämte det röda upprandade, varje färg i två, någon gång tre, 
noppors bredd samt dessutom med bruna insatser i trekanter 
vid rändernas möte. Oktogonernas omramning, en taggkant — 
löpande hund(?) — är brun på blå botten. Hörnen ha närmast 
inerfältet röd botten och taggmönster i grönt med mörkbrun 
kontur; innersta trekanten är ljusare brun. Kanten mot bårderna 
inifrån räknat är först röd, sedan blå. De inre och yttre smala 
bårderna äro lika: vit botten, röd teckning och ränder, en blå 
insats. Mittelbärden har varm gul bottenton med mörkbrunt möns
ter. Ytterst i flossan röda och bruna ränder. 

Det vita och gulvita garnet är ofärgat. Det röda, som vari
erar mellan brunrött och mera körsbärsrött, är möjligen kräpp. 
Den blå färgen torde vara indigo, delvis tonat i blågrönt. Den 
saftgröna färgen är en konstellation av indigo och gult, någon 
gång med brungröna nyanser. Den gula färgen är troligen häm
tad från någon växt i mattans hemland. Gul färg fås ju av de 
flesta växter. Den mörkbruna färgen kan vara naturlig ullfärg, 
men det är väl antagligare, att den är färgad. Den ljusare bruna 
färgen är mig alldeles främmande. Garnets färger äro ej under
sökta. Möjligen kan en kemisk analys av dem även bidraga till 
att kasta ljus över mattans ursprung. 

Mönstret är ur flera synpunkter intressant. Som jag endast 
1 Meddelat av professor G. Sellgren. 
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föga sysslat med orientaliska mattor, kan jag knappast yttra 
mig i frågor, som beröra mattmönsternas utveckling. Jag vill en
dast här beträffande bården påpeka några likheter, som falla i 
ögonen vid en mera ytlig jämförelse med andra orientaliska mattor. 
Bården tillhör eller är i släkt med de förvanskade mäandermön-
ster, som förekomma i Mindre Asiens äldre1 och sydöstra Kau-
kasiens senare nomadmattor samt i något olika typ i ostasiatiska 
mattor. Mattornas bårder lära ju vara ortsbestämmande. I vad 
mån detta kan vara förhållandet med Marbymattan, är mig obe
kant. Mittfältens mönster synes mig vara av betydligt större 
allmänintresse. Motivens vandringar och seghet, deras omdaning 
och formning under en visserligen oskolad, men dock dekorativt 
känslig bearbetning ha utmärkta exempel i såväl fåglarna som 
"trädet". För oss har den utvecklingsgång, som vi här se spår 
av, ett särskilt intresse, då analoga utvecklingslinjer finnas inom 
vår inhemska textila (allmoge)konst. 

Oktogoner tillhöra ganska allmänt grundelementen i de ori
entaliska mattor, som finnas avbildade i 1400- och 1500-talens 
italienska och flamländska måleri, men monsterna i dessa ha 
dock i de flesta fall en helt annan hållning, präglad av ett be
stämt islamitiskt inflytande, som, så vitt jag förstår, har föga eller 
intet att göra med Marbymattans mittmönster. Åttkanten, ursprung
ligen cirkeln, torde väl närmast vara ett arv frän persisk konst. 
Fågeln med de uppåtböjda stjärtpennorna och den fladdrande 
fjädertofsen på huvudet är utpräglad persiskt 500—600-tal. När-
släktade mönster finnas i skulpturerna i Khosro II:s stora grotta 
i Täk-i-bustän2. Elefantryttarna i den ena jaktframslällningen där
städes ha ankor med uppåt böjda fjädrar uthuggna på sina 
benkläder. Flera hönsfågelmönster i sassanidiskt siden ha även 
denna karaktäristiska fjädertyp. Sammanställningen av fåglarne, 
d. v. s. djuren, motställda på ömse sidor om ett träd, är ett ur
gammalt motiv och så allmänt känt, att jag här kan nöja mig 

1 BODE, W., Knupfteppiche. Abb. 69. — NEUGEBAUER, R., Handbuch der 

orientalischen Teppichkunde, s. 229. 
2 HERZFELD, E., Am Tor von Asien. Tfl. LXIII. Gewand der Mahaufs. 

7. — Fornvänne n 1924. 
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med att omnämna några detta problem belysande exempel, häm
tade frän textilmönster, mer eller mindre besläktade med Marby
mattans motiv. En påtaglig likhet finnes hos en senantik orne
ring från Egypten, vävd i tapisseri, reproducerad hos HEIDEN.1 

Djuren äro lejon eller hundar. Trädet har mera naturliga blad
former, men början till en geometriserad krokornamentik finnes 
dock. Likaså skönjer man cirkelns övergång till ättkant. Detta 

Fig. 4. Bården. Detalj. Visar flossans utseende. Nat. storlek. 

senantika fragment tillhör antagligen 700—800-talen. Från samma 
tid förskriva sig de persiskt-alexandrinskt influerade sidenty
gerna, som finnas i Ostasien,2 och den ostiranska gruppen3 av 
siden, vilka även tyckas ha tillkommit under persiskt-alexandrinskt 
inflytande, uppblandat med österifrån kommande kinesiskt. I alla 
dessa finnes "trädet". Fullt utbildat eller fragmentariskt, tjänar 

1 HEIDEN, MAX, Die Textilkunst des Altertums bis zur Neuzeit. Fig. 149. 
2 FALKE, O. V. Seidenweberei, I. s. 87 ff. Abb. 110—119. 
3 FALKE, O. a. a. I. s. 98. Abb. 138, 140, 141. 

8 — Fornvännen 1924. 
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det som fotställning och vanligen även som krön åt de mot
ställda djuren. Här framträder även "trädets" ornamentala form 
skarpare och pekar mera bestämt på en utbildning, som stått 
under inflytande av den senantika palmetten i dess dubbelsidiga 
form.1 Gå vi litet längre fram i tiden till de stora tongivande 
fabrikerna på 1000-talet finna vi motivet allmänt upptaget av den 
byzantinska konsten. Av särskilt intresse för detta sammanhang 
är trädet med palmettornament i elefanttyget från Karl den Stores 
skrin i Aachen, vävt i Konstantinopel och av O. v. FALKE2 date
rat till omkr. år 1000. Det är visserligen ett ofantligt språng 
mellan dettas fint utmejslade och vår mattas grovt tillhuggna 
former, men någon oöverstiglig klyfta finnes där dock ej. Det här 
anförda byzantinska sidentyget har väl endast en elefant tillsam
mans med trädet i varje cirkel, men djuren upprepas motställda, 
ej efter varandra. Trädmotivet är emellertid som sagt så allmänt 
använt i såväl den förkristna som den senare konsten, att det i 
och för sig ej kan ge nägra uppgifter att fästa sig vid. Men fåg
larna med de uppåtböjda ving- och stjärtfjädrarna äro utan tvivel 
närmast persiska. Möjligen kan denna stilisering, som väl är byggd 
på en naturiakttagelse, ursprungligen vara kinesisk. Liknande 
teckning förekommer hos fabeldjur i siden från Han-perioden 
under första århundradet f. Kr.3 I de byzantinska sidentygernas 
mönster finnas hos dess fågeltyper reminiscenser av denna fjäder
teckning. Den försvinner dock omkr. år 1000 och förekommer 
med en del undantag sedan egentligen endast i fabeldjurens 
vingpartier. Fåglarnas fjädrar äro sedermera fram till 1300-talet 
oftast stiliserade i riktning nedåt. Med den kinesiska importen 
under ovannämnda och det närmast följande århundradet kom
mer också den kinesiska linjeföringen med fria och rörliga for
mer in i den sydeuropeiska ornamentiken. Denna ostasiatiska stil 
har visserligen flera drag gemensamma med äldre kinesisk konst, 
men är dock som helhet vida skild från den, som bidragit till 

1 FALKE, O. a. a. I. s. 44, Abb. 49. 
2 FALKE, O. a. a. II. s. 13. Abb. 241. 
3 SYLWAN, V., Studier i senantik textil konst. Rig. 1923. Fig. 10, s. 76. 
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b dningen av Marbymattans mönster. Spiralkrokar i löpande 
linje finnas även i Han-periodens sidenmönster1 och återkomma i 
ostasiatiska 800-talssiden.2 Delta ornament — den löpande hun
den — tillhör ju även antiken och förekommer allmänt som om
slutande ornering i senantikens textila konst. Den stiliserade eller 
geometriserade form den fått i Marbymattan är även allmän i 
de s. k. soumak och i de kaukasiska. 

Jag har med avsikt hållit mig inom textilkonstens råmärken, 
när det gällde att söka belägg för min uppfattning om stilpro
blemen i Marbymattan, då det är min övertygelse att ett tyg med 
mekaniserad upprepning av mönster varit förebild för densamma, 
om ej i första så i andra eller tredje hand. Nopptekniken har 
intet som binder vävnaden vid en så regelbunden upprepning 
av kompositionen som här är fallet. Den är nästan lika fri som 
lapisseritekniken. Det måste därför varit förebilderna, som bundit 
tillverkarens — tecknarens, vävarens — fantasi, ett förhållande, som 
kanske framträder starkare vid översättningar från en teknik till 
en annan inom den textila konsten än inom någon annan konstart. 

På grund av de anförda beläggen tyckes det mig påtagligt 
att grundelementen i Marbymattans mittmönster tillhöra utlöparne 
av de stiltyper, som vuxit fram ur de östromersk-persisk-ostasia
tiska kombinationerna,1 bildade under det första årtusendet av 
vår tideräkning. Dessa mönstertyper ha under sina vandringar 
fram och åter över Asiens berg och slätter mellan Medelhavet 
och Stilla Oceanen helt naturligt trängt ned till de där boende 
nomadfolken. Den geometrisering •— förenkling —, som Marby-
mattans mönster genomgått, är, enligt mitt förmenande, en efter 
vissa, man skulle nästan kunna säga biologiska, lagar gående 
omgestaltning, byggd på vissa betingelser. Vi veta emellertid ty
värr mycket litet om dessa processer, men vi se ofta spår av dem 
i vår egen allmogekonst. 

Något närmare besked om tidpunkten för mattans tillverk
ning ger denna undersökning av motiven dock ej. Den stilise-

1 SYLWAN, V., o. a. a. 
2 FALKE, O. a. a. I. Abb. 149. 
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ringstyp, som framkommer inom bredare folkliga skikt genom 
monsternas förenkling och närmande till geometriska former, kan 
i och för sig ej vara tidsbestämmande. Motiv, som sjunkit ned till 
primitiva folkslag och fått fast fot i deras konstspråk, leva ett 
långt liv och dö sent. De ha en livskraft, som trotsar århundra
den, för att ej säga årtusenden. Vår egen allmogekonst är ju full 
av sådana ålderdomliga motiv. För den, som noga följer kon
stens utveckling under olika perioder inom ett bestämt geogra
fiskt område, blir det dock klart att vissa strömningar av olika 
art satt märken, som även om de nästan utviskats, lämnat spår, 
vilka förut ej kunnat finnas. Vi få hoppas, att det för den in
vigde skall finnas sådana spår i Marbymattan. 

Emellertid finnes det en annan matta, som säkerligen har 
samma ursprungsland som vår. Den tillhör Kaiser-Friedrich-Mu-
seet i Berlin. Genom välvilligt tillmötesgående från professor Frie
drich Sarre är jag i tillfälle att bifoga en avbildning av denna 
matta (fig. 5), jämte några uppgifter om densamma. Mattan är 
ej fullständig på någon sida. Fragmentet är 1,60 mtr långt och 0,90 
mtr brett. Färgerna äro rött, blått, gult, vitt och svart med en 
tämligen lika fördelning av färgerna som i Marbymattan. Kontu
rerna äro liksom i den röda. Den är inköpt av dr Bode i en an
tikvitetshandel i Rom, dit den enligt uppgift kommit från en kyrka 
i mellersta Italien.1 

Det är alldeles tydligt, att de båda mattorna höra till samma 
formbildningskrets. Oktogonerna, bårdanordningen, krokornamen
ten, färgernas placering tyda på nära släktskap. Den kinesiska 
influensen i Berlinmattan är understruken genom Mingvapnet. 
Mattornas inbördes förhållande är kanske svårare att klara upp. 
Därtill fordras ett mera orientaliskt skolat öga än mitt. Nägra 
iakttagelser kan jag dock ej underlåta att framföra. Marbymattan 
synes mig vara av renare ras än den andra. Mingvapnet är miss
handlat på ett sätt, som tyder på en viss okänslighet för moti-

1 Mingmattan är behandlad av BODE O. a. a. s. 110 ff., där mattan frän 
Siena är avbildad, Abb. 74. — MARTIN behandlar den även i sitt stora arbete: 
A history of oriental carpets. 
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Fig. 5. Matta med Mingvapnet. Kaiser-Friedrich-Museet,Berlin. Storlek 160 X 90 cm. 
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vet och dess finesser samt på oförmåga att anpassa det i denna 
nya miljö. Det är ett främmande element, som trängt in på förut 
okänd mark. Vapnet gör intryck av en dålig kopia och har en 
sådans kännetecken. Alla detaljer äro lillfinnandes, men formen 
har förvanskats. Motivet har obearbetat flyttats över från en rik 
till en primitiv konst och resultatet har blivit i sämre mening 
barbariskt. Marbymattans motiv tillhör även en ursprungligen kul
tiverad konst, men det har genomgått en normal utveckling i den 
konstkrets, till vilken det kommit. Det finnes inlet rått eller de
kadent i trädet eller fåglarna. Den omdaning, som motivet varit 
utsatt för, är en stilisering mot det geometriskt lineara, en, om 
jag så får säga, god översättning från ett rikt språk till ett fat
tigt, vilket man ej kan säga om Berlinermaltan, som tagit med det 
rikare tungomålets rörligare tankekombinationer, men ej funnit 
någon passande form för att uttrycka dem. 

Tack vare Berlinermaltan, som kan ungefärligen dateras, blir 
det kanske möjligt att även bestämma vår mattas ungefärliga 
ålder. I Spedale della Scala i Siena finnes en tavla målad av Do-
menico di Bartolo omkr. 1440. Å denna tavla är avbildad en 
matta med Mingvapnet i oktogoner, skilda av proportionsvis bre
dare bårder än på mattan i Berlinmuseet. Den målade mattan 
har flera fält i alla riktningar än fragmentet, men otvivelaktigt 
har den italienske målaren haft en matta av samma typ som detta 
till' förebild. Man får väl antaga, att denna förebild kommit till 
Italien med den orientaliska import, som pågick under denna tid. 
Mattans ålder kan ju vara tämligen mycket högre än tavlan an
ger, men är det väl troligt, att den tillverkats någon gång på 
1300-talet, Mingdynastiens första århundrade. Rimligt är att Kinas 
förbindelser västerut, vilka under denna tid taga en omfattning 
som aldrig tillförene, gjort Mingdynastiens vapen bekant bland 
Asiens nomadstammar. Eller ha de kinesiska furstarna låtit förfärdiga 
mattor med sitt vapen utanför Kina? Martin anser mattan äldre, 
och håller före att den är tillverkad i Mindre Asien under det 
seldschukiska väldet därstädes omkr. 1000—1100. Denna datering 
synes mig dock tidig, men däremot kan väl det ostasiatiska drag, 
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som tillhör mattornas grundelement, då ha vunnit insteg i deras 
hemland. 

Avbildningar av Marbymattan samt en redogörelse för un
dersökningen äro sända till professor Fr. Sarre i Berlin och vi få 
hoppas, att han skall kunna lämna några upplysningar om mat
tans ursprung och ålder. 

"Folkungaroten". 
"Folkungastudier" V. En replik. 

Av 

HANS TOLL. 

andsarkivarie Kjellberg har på nytt sökt finna säkra 
"urkundsbevis" förbi. a. följande härstamning: 1: Erik 
den helige, 2: Filip, 3: Holmger, 4: Knut Holmgerson, 
5: Filip, 6: Johan Filipson, 7: Knut Jonson.1 Uti 

denna äro emellertid ätteleden: 2—3 och 5—6 lika obevisbara 
som osannolika. 

Rörande de förra tvingar Kj. mig till replik på den grund, 
att han med hänvisning till mig2 anger att man "på senare tid 
sökt göra troligt", att Knut Långe varit son till Jon Jarl. I själva 
verket angavs detta som ett faktum i tryck redan för c:a 170 år 
sedan.3 Men själv har jag endast som hypotes angivit detta.1 

Förfaringssättet är motsatt hos Kj. En av Strinnholm upp
kastad hypotes om identitet mellan Knut Holmgerson och Knut 
Långe är Kj. den förste att i sin tidigare uppsats förvandla till 
ett faktum. I sin senare uppsats däremot säger han nu endast 
följande: "Man har antagit detta." Mitt heraldiska skäl häremot 
har sålunda gjort viss verkan. Tyvärr känner han icke också 
mina språkliga och kronologiska skäl häremot, till vilka jag in-

1 'Erik den heliges ättlingar' (H. T., 1888, s. 367 ff., och 1923,5.351 ff.) 
2 'De äldsta svenska konungavapenbilderna' (Sthlm, 1919). 
3 Dalin. 
4 A. a., s. 42. 


