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borrar. (222) (A) Oxhuvud, med enkonturig stjärnförsedd spira, 
med ögon och näsborrar. (223) (A) Oxhuvud. med enkonturig 
stjärnförsedd spira, med ögon och näsborrar. (224) (A) Oxhuvud, 
med enkonturig stjärnförsedd spira, med ögon och näsborrar. (225) (A). 168 
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SKB B 124 169 

Oxhuvud. med enkonturig sijärnförsedd spira, med ögon och 
näsborrar. (215) (A) Oxhuvud. med enkonturig stjärnförsedd 
spira, med ögon och näsborrar. (216) (A) 169 

Oxhuvud. med enkonturig stjärnförsedd spira, med ögon och 
näsborrar. (226) (B) Oxhuvud. med enkonturig stjärnförsedd 
spira, med ögon och näsborrar. (227) (B) 169 

Cirkel (?). (62) (C) 169 

SKB B 125 169 

Kotte. (160) (K) Kotte. (161) (K) Kotte. (162) (K) 169 

SKB B 127 170 

Vapensköld, delad med halv örn och balkar. 
krönt (Niirnberg). (299) 170 

SKB B 134 170 

Ankare. (1) (A) Ankare. (2) (A) Ankare. (3) (A) Ankare. (4) (A) 170 

Lilja, vapensköld med franska liljor. (188) (L) 170 

SKB B 137 170 

Oxhuvud. med enkonturig T-försedd spira, med ögon och 
näsborrar. (242) (A) Oxhuvud. med enkonturig T-försedd spira. 
med ögon och näsborrar. (243) (A) 170 

Hand. med blomma. (114) (H) 171 

SKB B 149 171 

Oidentifierat. (291) (X) 171 

Bokstaven P. med fvrbladig blomma. (33) (P) Bokstaven P. 
med fvrbladig blomma. (34) (P) 171 

Vapensköld. (278) (VA) 171 

Vapensköld (lejon?). (281) (VB) 171 

SKB B 151 ' 171 

' Oxhuvud. med enkonturig spira (med kors eller stjärna?), ögon 
och näsborrar. (212) (A) Oxhuvud. med enkonturig korsförsedd 
spira, med ögon och näsborrar. (214) (A) 171 

SKB B 155 172 

Oxhuvud, med enkonturig trebladförsedd spira, med ögon och 
näsborrar. (247) 172 

Oxhuvud. med enkonturig trebladförsedd spira, med ögon och 
näsborrar. (248) 172 

SKB B 159 172 

Handske, med krona, med fransk lilja, med bokstäver (PR?) 
i flatan. (124) (H) Handske, med krona, med fransk lilja, med 
bokstäver (PR?) i flatan. (126) (H) 172 
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Klöverblad, fyrväppling. (156) (K) Klöverblad, 
fyrväppling. (157) (K) 172 

Kräkla (Basels vapenmärke). (176) (Kr) 172 

Vapensköld, fågel e. djurhuvud, krönt, och schackrutor 
(Schrobenhausens vapen, Bayern). (274) Vapensköld, fågel 
e. djurhuvud, krönt, och schackrutor (Schrobenhausens vapen, 
Bayern). (275) 173 

Ekållon och ekblad över bokstäverna HB i vapensköld. (80) 173 

SKB B 161 173 

Hand. (110) (H) Hand. (111) (H) 173 

Bokstaven P, med fyrbladig blomma. (29) (P) Bokstaven P, 
med fyrbladig blomma. (30) (P) Bokstaven P, med fyrbladig 
blomma. (41) (P) Bokstaven P, med fyrbladig blomma. (42) (P) 173 

SKB B 162 174 

Hand. (106) (H) Hand. (107) (H) 174 

Oxhuvud, med enkonturig stjärnförsedd spira, med mandel-
formade ögon och näsborrar. (220) (A) Oxhuvud, med enkon
turig stjärnförsedd spira, med mandelformade ögon och 
näsborrar. (221) (A) 174 

Krona, med tvåkonturig bygel, med stjärna över kors, med 
bitecken. (169) (K) 174 

SKB B 172 174 

Kanna, med ett handtag. (143) Kanna, med ett handtag. (144) 174 

Krona, med tvåkonturig bygel, med stjärna över kors. med 
bitecken. (169) 174 

SKB B 173 175 

Torn, två med port, med bokstaven M. (264) (T) Torn, två med 
port, med bokstaven M. (265) (T) 175 

Handske, med femuddig stjärna. (115) (HA) Handske, med 
femuddig stjärna. (116) (HA) 175 

Handske, med krona. (120) (HB) 175 

Bokstaven B. (14) (B) 175 

Bokstaven P, med fyrbladig blomma, med stungen fot. (50) (P) 175 

Bokstaven P, med fyrbladig blomma, med stungen fot. (51) (P) 175 

SKB B 187 175 

Bokstaven P, med blomma (och kontramärke). (939) 1/5 

Cirkel, (glob). (936) 175 

SKB B 191 176 

Kanna, med blomma med dubbla blad. (154) 176 
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SKBB 200 176 

Hand. (112) 176 

Hand. (113) 176 

Oxhuvud. (fragment). (255) 176 

SKBB201 176 

Bokstaven A. med kors. (12) 176 

Bokstaven A. med kors. (13) 176 

SKB Rålamb 14. 4:o, Rålamb 176 

Bokstaven P (fragment) (301) 176 

Stockholm. Riksarkivet 177 

SR A K 90 16 177 

Enhörning. (83) (E) Enhörning. (84) (E) 177 

Oxhuvud. med tvåkonturig spira med sexbladig blomma, med 
ögon. (249) (A) 177 

Oxhuvud. (201) (B) Oxhuvud. (202) (B) 177 

Oxhuvud,. med enkonturig stjärnförsedd spira, med ögon och 
nos. (236) (C) Oxhuvud. med enkonturig stjärnförsedd spira, 
med ögon och nos. (237) (C) 177 

Bokstaven V. med enkonturig korsförsedd spira, med tvåkonturig 
korsförsedd. böjd fot. (57) (Y) 177 

SKA E 9047 177 

Kanna. (295) 177 

SR A E 9(154 178 

Krona, med bygel. (174) (K) 178 

Sfär (glob), med omgivande bokstäverna I och B. med franska 
liljor. (257) (S) 178 

Uppsala. Universitetsbiblioteket 179 

UUB B 7 179 

Stjärna, sexuddig. (261) 179 

UUB B 16 179 

Bokstaven R (292) (PA) 179 

Druvklase. (79) (D) 179 

Pilbåge. (256) (Pi) 179 

Orm (Milanos barnätande). (198) (A) 179 

Orm (Milanos barnätande). (293) (A) 179 

Oxhuvud i profil, med tvåkonturig spira. (205) (B) Oxhuvud i 
profil, med tvåkonturig spira. (208) (B) 179 

Människa, dam. (195) (M) 180 
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Bokstaven P. med (malieser-)korsförsedd spira. (26) (PB) 180 

UUB B 21 180 

Häst. (136) (H) Häst. (137) (H) 180 

Kanna, med ett handtag. (149) (K) 180 

Orm. (199) (A) 180 

Hand. med krona, med bokstäver (?). (127) (Ha) 180 

UUB B 23 180 

Kanna, med två (?) handtag. (153) 180 

Bokstaven P. med fyrbladig blomma. (27) 180 

Bokstaven P, med fyrbladig blomma. (28) 181 

UUB B 25 181 

Cirkel, (glob). (63) 181 

UUB B 27 181 

Vapensköld, delad med schackrutor (och ?) (300) 181 

UUB B 28 181 

Bokstaven P. (294) 181 

UUB B 33 181 

Cirkel, (glob). (64) (C) 181 

Bokstaven P, med stungen fot. (25) (P) 181 

Hjort. (129) (H) 181 

Lilja (fransk), tre i vapensköld. (187) (L) 182 

Vapensköld, med bomärke. (283) (VA) 182 

Vapensköld, delad, med franska liljor och balkar. (282) (VB) 182 

UUB B 34 182 

Lejon, stående, krönt (301) 182 

UUB B 35 182 

Oxhuvud. med enkonturig stjärnförsedd spira, med ögon och 
nos. (238) (A) Oxhuvud. med enkonturig stjärnförsedd spira, 
med ögon och nos. (239) (A) 182 

UUB B 36 182 

Lamm, med korsfana. (181) (L) Lamm, med korsfana. (182) (L) 182 

UUB B 42 183 

Berg, tre med korsförsedd tvåkonturig spira. (8) (B) Berg, tre med 
korsförsedd tvåkonturig spira. (9) (B) 183 

Häst, i cirkel med bokstäverna HB. (138) (H) 183 

Häst, i cirkel med bokstäverna HB. (139) (H) 183 

Vapensköld. (279) (V) 183 
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UUBB48, 183 

Stege. (260) (S) 183 

Druvklase. (76) (D) 183 

Druvklase. (77) (D) 184 

Druvklase. (78) (D) 184 

Oxhuvud, med enkonturig stjärnförsedd spira. (241) (A) 184 

Människa, manshuvud, med huvudduk. (197) (M) 184 

Krona. (175) (KA) 184 

Krona utan bygel, utan bitecken. (163) (KB) 184 

Krona utan bygel, utan bitecken. (164) (KC) 184 

Vapensköld. (286) (V) 184 

UUBB52 184 

Krona, med tvåkonturig bygel, med pärlor, med kors. 
(170) (K) Krona, med tvåkonturig bygel, med pärlor och bitecken. 
med fembladig blomma över kors. (171) (K) 184 

Hjärta, med kors. (133) (H) 185 

Cirkel. (66) (C) 185 

Fisk. i cirkel, med bokstäverna CG. (88) (F) 185 

UUBB61 186 

Oxhuvud. med enkonturig stjärnförsedd spira, med ögon och 
nos. (232) (A) Oxhuvud, med enkonturig stjärnförsedd spira, 
med ögon och nos. (233) (A) 186 

UUBB67 186 

Oxhuvud, med enkonturig T-försedd spira, med ögon och 
näsborrar. (244) (A) Oxhuvud, med enkonturig T-försedd spira, 
med ögon och näsborrar. (245) (A) 186 

UUBB82 186 

Vapensköld, delad med halv örn och balkar, 
krönt (Niirnberg). (269) 186 

Anmärkning 187 

Vattenmärken: periodfördelning 188 

Wasserzeichenperioden 192 

Alphabetic index to the xvatermarks 197 

Index alfabétique des filigranes 199 


