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På bilden överst t.v. visas när jag den 26 juni 2008 överlämnar 
min bok Folkungar & Korsriddare till den muslimske ”door-
keeper” (nyckelbevararen) till den Heliga gravens kyrka 
i Jerusalem, grundad på 300-talet av kejsaren Konstantin 
den store. Under en vecka var jag närvarande i Jerusalem 
när den nye latinske (katolske) patriarken av Jerusalem 
Monsignore Fuad Twal vid en ceremoni framför ingången 
till den heliga graven uppsteg på patriarktronen (bilden t.h.). 
Jag var inbjuden i egenskap av grundare och f d ståthållare 
av det svenska ståthållarskapet av den påvliga Heliga gravens 
av Jerusalem riddarorden (2003). Om denna för det Heliga 
landet synnerligen viktiga orden berättar jag i min 2006 
utkomna bok Folkungar & Korsriddare. Ordens numera ca 
28 000 medlemmar över hela världen skickar årligen 100 
miljoner kronor till patriarken så att denne kan bidra till att 
upprätthålla den samhälleliga strukturen i det hårt drabbade 
Heliga landet (Palestina, Israel, Jordanien och Cypern). Denna 
orden för i sitt vapen det s k Jerusalemkorset, som likaså var 
det kristna kungadömet Jerusalems vapen. 

                               

Den som läst Folkungar & Korsriddare vet vilken bety-
delse jag tillmäter den heraldiska fi gur som går under namnet 
”eskarbunkel, escarbuncle” eller liljehjulet (som syns på om-
slaget till boken Folkungar & Korsriddare på bilden ovan). 
Bakgrunden till intresset för eskarbunkeln är att den svenske 
jarlen Birger Brosa, död 1202, enligt Peringskiölds avritning 
på 1600-talet av ett vapen han hittat i en svensk kyrka, skul-
le ha fört eskarbunkeln i hjälmprydnaden i sitt vapen, där 
huvudvapnet i skölden är en lilja (stavlilja).1  Eftersom es-
karbunkeln på olika sätt kan knytas till Jerusalem, den heliga 
graven och korstågen från 1000-talets slut till 1200-talets slut, 
där hertig Folke V av Anjou t o m var kung av det kristna 
kungadömet Jerusalem 1131-1143, vill jag gärna se intressan-
ta länkar mellan den Folkungaätten tillhörande Birger Brosa, 

korstågens Jerusalem och den franska ätten Anjou, där nam-
net Folke är framträdande. Birger Brosas farfar var ju Folke 
den tjocke, kronologiskt tillhörande ungefär samma tidsepok 
som kung Folke Anjou av Jerusalem. Det är efter denne Folke 
som namn som Folkungaätten och ”folkungar” uppkommit. 
Visst material pekar på att den franska Anjou-ätten kan ha 
använt eskarbunkeln i sin allra äldsta vapenföring. 

I Folkungar och Korsriddare hänvisar jag i not 98 till att 
det i Heda kyrka, några kilometer öster om Alvastra, fi nns en 
relief av en 1100-talsriddersman vilken antas kunna föreställa 
jarl Birger Brosa (se bild nedan). Han var jarl under kung 
Knut Eriksson (1167-1195/96), som antas ha haft förbindel-
ser med korstågens johanniterriddare. I noten påpekar jag det 
intressanta i att riddersmannen avbildas i en byggnad som får 
anses vara en moské med en hög minaret på kupolen och två 
på sidan (dessutom med böneutroparbalkongen väl synlig). 
Kanske var moskén belägen i korstågstidens Jerusalem? Hade 
Birger Brosa rent av själv varit i Jerusalem? Om han var där 
– alltså i Jerusalem - under 1100-talets senare del, bör han ha 

stiftat bekantskap med den heraldik/förheraldik som Jerusa-
lems erövrare i 1:a korståget 1099 Gottfrid av Bouillon 
(Bolougne), hertig av Nedre Lothringen (nuvarande Brabant 
i Belgien), enligt fl era heraldiska källor förknippas med, näm-
ligen en kombination av Jerusalemkorset och eskarbunkeln 
(se bilder nedan).2 Och som också skulle förknippas med den 
franska Anjou-ätten, främst med kung Folke Anjou av Jerusa-
lem, som var Gottfrid av Bouillons 3:e efterträdare som kung 
av Jerusalem, dock att Gottfrid under sin korta tid på Jerusa-
lems tron 1099-1100 endast benämnde sig som ”den Heliga 
gravens beskyddare”. Ibland går Gottfrid också under namnet 
Gottfrid av Brabant. 

På jakt efter eskarbunkeln i den Heliga gravens kyrka i Jerusalem 
och i London


