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strofen inträffade. Ehuru flera av Liljegrens samtida, såsom Tegnér, Geijer 
och Berzelius, dömde hans personlighet tämligen strängt, bör man ej för
gäta hans goda sidor: hans allvarliga läggning, hans redbara vilja och 
otroliga nit ledde likväl till framsteg, varav ännu den moderna forskargene-
rationen drager fördel. Att hans arbete förrättades under och trots ohälsa 
och svåra psykiska lidanden kan icke annat än öka vår medkänsla. Bror 
Emil Hildebrand hjälpte Liljegrens änka att ordna hans grav på Maria 
kyrkogård och satte på stenen en runskrift, som utgjort motto i Liljegrens 
Run-Urkunder. I den översättning, som Liljegren där själv givit, lyda orden: 
>:Thy månd det goda omförmäldt varda, så länge stenen varar och Runo
dragen.» 

Bengt Hildebrand. 

DEN SVENSKA ÄTTEN KRAILL VON BEMEBERGH OCH 

DESS VAPEN 

En bland Gustaf II Adolfs skickligaste ingenjörer vid Rigas belägring 
och stormning 1621 var en kapten Georg Giinther Kraill von Bomobergh 
från Tyskland, som något år tidigare trätt i svensk tjänst. Under en följd 
av år blev han flitigt nyttjad vid olika arbeten med befästandet av läger och 
städer. Sålunda arbetade han 1623 vid Kalmar, följande år vid lägret i 
Dirschau, sedermera vid Älvsborg och Göteborg. Efter några år som fält-
kvartermästaro och kommissarie på Landt-Rtigen kallados han 1631 till ge-
nereltältkvarterraästaro hemma i landet. 1634 begärde han sitt avsked, men 
följande året togs han av rådet ånyo i anspråk för att bl. a. leda befäst
ningsarbetena vid Jönköping. Under ett par år förestod han även ott slags 
militäringenjörskola, men 1636 lämnade han för alltid tjänsten och slog 
sig ned på sina gods i Sörmland. Han hade såväl genom giften som genom 
iörläningar fått flera gårdar med Herrökna i Gryt socken som sätesgård. 
Här dog han 1641 och begrovs i Gryt kyrka med sin andra hustru, Christi
na von Masenbach.1 

Kraill von Bemebergh karakteriseras av Munthe såsom »en lika duglig 
soldat som skicklig militäringenjör» samt under sina sista år även som en 
driftig lanthushållare. Han säges hava stått i stor gunst hos Herman Wran
gel, som införlivat hans porträtt med samlingen på Skokloster.2 Två gånger 
var han gift och hade flera barn, av vilka en son, Hans Jacob, ärvde en 
del av hans gods. Denne sålde emellertid sina gårdar och reste utrikes, 
sedan han förstört all sin egendom. En annan son, Jöran Reinhold, blev 
sinnessjuk. Av den äldre sonens barn blev Nils Jacob löjtnant vid Små
lands kavalleri och dog 1719 på sitt boställe Möckelhult såsom den siste av 
sin att. 

1 L. M u n t h e : Svenskt biografiskt lexikon, IX, sid. 64; s a m m e : 
Svenska fortifikationens historia, I och VI: 1, sid. 186 ff. 

' Avbildat av M u n t h e , anf. arb. 
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Av Munthe ledes släktens härstamning tillbaka till Georg Gunthera far, 
översten och kommendanten i Ulm Jacob Kraill von Bemebergb samt den
nes far, Georg Kraill von Bemebergb. Släkten synes dock gå åtskilligt 
längre tillbaka i tiden. 

Georg Giinthors familjenamn stavas på flera olika sätt. Själv synes han 
hava skrivit Kraill von Bemebergb. Munthe anför även följande former: 

Fig. 1. 
Detalj av gravsten i Gryt kyrka, Södermanland. 

Crell, Krel, Krägell, Kröel. Då han efter naturalisationen som svensk adels
man 1634 introducerades på Riddarhuset skrives namnet officiellt Crail von 
Bamberg. 

Hans vapen är bl. a. målat på Skoklosterporträttet. Det innehåller tvenne 
korslagda redskap, liknande hackor eller gafflar, stående på ett grönt berg 
med tre kullar. På hjälmen står en kvinna med ben som två fiskstjärtar, 
vilka hon håller nppatböjda i händerna, en bild av sagans Melusina. Samma 
vapen är även målat på ättens plåt i Riddarhussalen samt upptaget i de 
svenska vapenböckerna, ehuru hjälmprydnaden här är en kvinna med två 
fiskar. 

över graven i Gryt kyrka ligger en vackert uthuggen stenhäll med in
skrifter och vapen.3 Stenen är utförd etter andra hustruns död 1657. Båda 
vapnen, Crails och von Masenbachs, äro placerade inom en lagerkrans mitt 
på stenen, allt hugget i kraftig relief och synnerligen väl bevarat från slit
ning. De korsade gafflarna hava här ett annat utseende än på nyssnämnda 
målningar, i det att spetsarna äro mera svängda utåt. Av Melusina har bli
vit en kvinna, som håller en hel stor fisk i var hand (fig. 1). 

3 C. 
sid. 9. 

J. H. L u n d : Om Gryt socken i Södermanland. Uppsala 1857, 
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Bland Riddarhusets samling av sigill finnes en oinfattad sten mod Crails 
vapen, där klorna hava raka spetsar. Vad dessa redskap skola kallas är 
tydligen numera förgätet, ty i Kleberg: Heraldiskt lexikon (1919, sid. 55) 
är vapnet upptaget under rubriken »odelad sköld: mod bergstoppar» etc, 
och de karakteristiska figurerna äro helt enkelt avritade. Då ättens skölde
brev numera synes vara spårlöst försvunnet kan man ej av denna urkund 
få vela huru vapenskölden skall uppfattas. 

Denna vapenbild har emellertid en ganska intressant historia och hänger 

Fig. 2. 
Rudolf Cröwels sigill 1430. 
Teckning av A. Häberte. 

nära samman med släktens namn, som är likalydande med det tyska ordet 
för dylika gafflar. Enligt meddelande från föreståndaren för stadsmuseum 
i Ulm, Kustos A. Häberle, finnes i detta museum cn tavla med bl. a. ett 
par avbildningar av samma vapen. Här står vid det ena vapnet namnet Jo
hann Reinhardt Kroell, som 1620 var Obervogt i Geislingen. Ar 1632 inne
hades samma ämbete av en annan mod samma förnamn, medan släktnamnet 
skrivits »Coell». Här är även för honom samma vapen som den svenska 
ättegrenen förde, dock med skillnaden att berget icke är grönt utan i guld. 

Ett pergamentsbrov rörande Pfarrkirche i Ulm beseglades 1430 av bl. a. 
även domaren Rudolf Cröwel.4 Kustos Häberle bar haft vänligheten göra en 
avritning av det ännu bevarade sigillet, numera i Besserer-Archiv i Obert-
balfingen vid Ulm. Gafflarna hava här alldeles samma utseende som på 
Skoklostermålningens vapen (fig. 2). 

Ett ännu äldre vapen i ett sigill anföres av F. Fuhse, som i två upp
satser behandlat dessa gafflars historia.6 Det åsyftade sigillet tillhör en 
Berthold Krouwel, troligen borgare i Hildesheim. Enligt Fuhse skall vapnet 
vara av samma typ som här ovan beskrivna. 

Fuhse påpekar, att det ord varav släktnamnet bildats är en gammal be
nämning för ett verktyg med krökta klor. Som modern term betecknar or-

* Urkundenbuch zur Geschichte der Pfarrkirche in Ulm. 1890, sid. 50, 
nr 126. 

5 F. F u h s e : Dor Kräuel. Wörter und Sachen, III, sid. 80, och VIII, 
sid. 107. — Hänvisning göres till »Hildesbeimer Urkunden-Buche, Bd. III, 
Tf. IX, 62». Brevet tryckt i Urkundenbuch der Stadt Hildesheim, II, sid. 81, 
nr 138. Planscher till delta arbete hava icke varit mig tillgängliga. 
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det Krail även en sorts trädgårdshacka." Do av Fuhse anförda äldre for
merna motsvara i flera fall äldre stavningar av namnet, vilka möta här och 
var i medeltida urkunder. Så t. ex. omtalas en livläkare hos pfalzgreven och 
professor i Heidelberg Heinrich Crowell von Miinsingen såsom död före 
1476.7 I Hildesheim fanns 1423 en decretorum doctor Ludelove Kruwel, de-
canus vid S:t Andreasstiftet.8 En borgare i Bielefeld vid namn Crowel nam
nes 1412 i ett brev från rådet i Hildesheim.9 På slottet Wirtemberg helte 
borgfogden 1401 Gumphold von Cröwelsau, och en Cröwel von Scbmiden 
omtalas 1308.'° En del olika personer med efternamn Kroel, Croewel eller 
Kröl omtalas vid mitten av 1300-talet i Saulgau och Ravensburg." 

Denna lista över personer med samma familjenamn i olika stavningar 
kunde säkerligen utökas ganska långt. Namnet synes hava varit ganska van
ligt, ocli alla kunna väl knappast hava varit av samma släkt. Sålunda hade 
en borgare Johann Crowel i Liibeck 1411 i sitt sigill ondast ett bomärke, 
vilket tordo betyda att han ej var av en släkt, som förde adelsvapen.12 

I Siebraachers stora vapenbok hava såväl Kroewel von Frundeck som 
Crewel von Edelringen andra vapensköldar. Här äro emellertid även några 
varianter av samma sköld som den svenska ätten Crails upptagna. Kröll 
von Grimmenstein har sålunda från 1442 i skölden en holvklädd man, som 
haller i händerna två korsade fågelben med klor. På hjälmen äro två buffel-
horn. Det framhållas, att figurerna äro två »Vogelkrallen, — nicht Doppel-
baken».13 Enligt andra uppgifter skall emellertid i samma släkts vapen även 
hava förekommit två svarta hackor (Reuthauen, Kräuel).14 

Siebmacher meddelar även ett annat vapen, vilket skulle vara använt se
dan 1600-talet. I detta äro två korsade fågelben (Vogelkrallen) på silverfält 
över ett grönt berg. På hjälmen är samma Melusina som den svenska gre
nen hade.16 

Enligt Primbs skulle den ursprungligen från Schweiz härstammande släk
ten hava delals i två grenar, av vilka en hade sitt säte i Ulm. Det är tyd
ligen från denna gren som den till Sverige inflyttade Georg Giinther Kraill 
hörde. Den Johan Cröell, som 1653 adlades med namnet Rosencröel, var 
son till en tysk köpman, inflyttad till Viborg. Han säges visserligen vara 

6 Der Spracb-Brockhaus. 1935. Sid. 337. 
7 Beschreibung des Oberamts Ulm. 1897, sid. 296. 
8 Urkundenbuch der Stadt Hildesheim, III, 1887, sid. 509, nr 1113. 
9 Anf. arb. 1887, sid. 230, nr 555. 
10 Beschreibung des Oberamts Cannstatt, 1895, sid. 621, resp. sid. 632. 
" J. R i e b e r : Der Vornamne Eitel. Schriften des Vereins fiir Ge

schichte dos Bodensees, 36, 1907, sid. 85. 
12 Siegel des Mittelalters aus don Arcbiven der Stadt Liibeck. II. IX, 1871, 

Tf. 6: 29. 
13 S i e b m a c h e r : Grosses und Allgemeines Wappenbucb. II: 5, 1857, 

sid. 9, Tf. 11. 
14 P r i m b s ; i Anzeiger fiir Kunde der deutschen Vorzeit. 6, 1859, sid. 55. 
16 Anl. arb. I I : 5, Tf. 11. 

12 — Fornvännen 1937. 



178 S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

»av förnämliga föräldrar och släkt», men någon samhörighet mod här be
handlade släkt torde icke finnas.16 

Släkten Crail synes sålunda hava haft en lång historia. Dess namn och 
vapenbild under äldre tider torde hava ett ganska stort såväl filologiskt som 
heraldiskt intresse. Här är emellertid icke platsen att behandla dessa äm
nen mera utförligt än vad som skett med ovanstående antydningar. I stället 
skall här endast lämnas några bidrag till belysande av den bild som den 
svenska ättegrenens vapensköld innehåller. 

Fig. 3. 
Tvärgaffel, lappsk. Frostviken, sn. Jänitl. 

Nordiska Museet inv.nr. 89892. 

Det synes vara tydligt att det av den svenske stamfadern nyttjade vapnet 
går tillbaka på äldre tyska, varibland man måste räkna Rudolf Crowels si
gill av 1430. Gafflarna på detta visa en tydlig släktskap mod de på Sko
klostermålningens vapen tecknade. För den svenska ättegrenen hade vapnet 
sålunda dotta fixerade utseende, och frågan blir då om det skall anses före
ställa en triidgärdshacka, såsom en del författare uppgiva, eller om det icke 
snarare skall tydas i enlighet med den teori Fuhse framlägger i sina ovan
nämnda uppsatser. Han visar här, att ordet Kräuel i äldre tysk litteratur 
ofta betecknar en gaffel, varmed man tog upp kokt kött ur en gryta. Fuhse 
meddelar även en del bilder som illustrera gaffelns användning på detta sätt. 
Han räknar även upp en del arkeologiska fynd av dylika gafflar.17 

Också i Sverige hava dylika husgeråd varit i bruk i äldre tider. I direkt 
sammanhang mod kejsartidens romerska kultur på kontinenten stå de tal
rika fynden av konstrikt smidda gafflar från uppländska båtgravar. Bland 
dessa äro de från Ultuna och Vendel sedan liingo publicerade och kända 
under den felaktiga benämningen »halster».18 Andra äro hittade i andra 
gravar eller som lösfynd i skilda landskap.19 Fynd från Björkö kunna sät
tas i samband mod motsvarande fynd från den frisiska staden Dorestad, vil-

" T i g e r s t e d t : Bröderne Cröell. Finsk tidskrift. VIII, 1880, sid. 187. 
17 Jfr även D é c h e l e t t e : Manuel d'Archéologie etc. 11:3, sid. 1422, fig. 

637—638. 
18 II i 1 d eb r a nd : Teckningar ur Statens historiska museum, del. IV, 

]il. 7: b, sid. 5. S t o l p e : Ant. Tidskr. VIII, sid. 8; A r n e - S t o l p e : 
Gravfältet vid Vendel. 

19 A r n e : Ein bemerkenswerter Fund in Östergötland. Acta Archeol. III, 
1932, sid. 76 och 109. 
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ken ju hade livliga förbindelser med Birka.20 Senare äro fynden frän en del 
medeltida städer, bl. a. från Lund, där åtskilliga exemplar äro hittade vid 
grundgrävningar. En gaffel är funnen vid Studontholmen i Uppsala.21 Att 
datera dessa senare fynd är ju mycket svårt, och det är därför icke möjligt 
att avgöra huru länge detta slags husgeråd varit i bruk i vårt land. Bland 
lapparna har det emellertid ännu under 1800-talet använts i olika trakter, 
och några sådana exemplar finnas i museerna (fig. 3). 

I Tyskland hava gafflarna enligt litterära vittnesbörd varit brakliga un
der medeltiden, och på enstaka håll hava de levat kvar i sen tid. I Nieder-
sachsen fanns såväl namn som redskap kvar ännu in på 1800-talet.22 

Naturligtvis voro dessa gafflar utförda på en mångfald olika sätt, som
liga i konstsmide, andra synnerligen enkla. Antalet klor växlar men är 
kanske vanligast tre. Att insätta den stiliserade heraldiska figuren i något 
typologiskt schema är ogörligt. Det utmärkande är emellertid de mot skaf
tet vinkelräta klorna, som äro böjda uppåt och sålunda väl lämpade att 
fasthålla något som skall lyftas upp ur en kittel. Det är tydligen ett visst 
perspektiv vid teckningen som ger den heraldiska figuren dess karakteris
tiska klor. I själva verket äro ju klorna krökta i ett annat plan, som bör 
tänkas vinkelrätt mot sköldens yta. Den som tecknat gravstenen i Gryt 
kyrka har alldeles missuppfattat saken och gjort de båda klorna efter eget 
tycke. Antagligen var gaffeln under 1600-talet mindre använd i landet, vil
ket kan förklara misstaget. Huruvida detta husgeråd någonsin varit riktigt 
vanligt i Sverige kan f. n. icke avgöras, och i varje tall är det numera helt 
bortlagt och okänt. Att det dock varit i bruk här i landet liksom i andra 
länder är emellertid tydligt, ehuru användningen kan hava varit inskränkt 
till vissa trakter eller samhällsklasser. 

Det är ju icke så ovanligt att saker från kök och härd användas inom 
heraldiken. »Af werldslige och allehanda husgeråd tages så wäl de som på 
et bord, i et kiök jemte andra förrättningar äro nödige», heter det i Carl 
Fredric Ugglas »Inledning till heraldiken» (1746, sid. 79). Det bör dock 
vara av vikt att känna bildens art och ursprung även om det är en så en
kel sak som gaffeln till en köttgryta. 

R. Odencranis. 

20 Internationales Archiv fur Ethnogratie, XXXI, 1932, fig. 62. 
21 Uppl. Fornm. Tidskr. VIII, sid. 260, fig. 26. 
22 B o m a n n : Bäuerliches Hauswesen und Tages werk in altes Nieder-

sachsen, 1929, sid. 195. 


