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Medeltida Vapengrupper 
Av fan Raneke 

I ALLMANHET uppfattar man 
ett slaktvapen som ett uttryek fOr 

enbart en viss person eller slakt. Den
na uppfattning har grundlagts, efter 
hand som bruket att fOrlana vapen 
i samband med adlande alltmer vann 
insteg, vilket skapade nya vapen efter 
helt andra principer, an de ursprung
liga. 

Under den tid da heraldiken var 
levande, tillkom vapnen atminstene 
del vis efter andra grunder. De heral
diska bilderna tjanade forst oeh 
framst som teeken pa gemenslwp 
oeh samhorighet - oeh inte som ett 
uttryek fOr individen. Pa en 1100· 
talsminiatyr av Petrus von Ebulo ser 
man anforaren fOr en ryttaravdelning 
fran staden Koln. Vederborande for 
ett lejon i skolden, oeh alia i avdel· 
ningen fOr samma teeken. 

Efterhand installde sig dock ett 
visst behov av differentiering inom 
gemenskapens ram. Man upptog nya 
vapen eller andrade de gamla. I ny 
gemenskap upptog man dennas vapen, 
oeh fogade dartill ibland personliga 
biteeken. Efterhand som ett faderne· 
arvt vapen blivit havd, blev man dock 
allt ovilligare att utbyta detta yid 
andrade vasallforhallanden. Det egna 
vapnet blev huvudsak, oeh biteeknet 
fiek markera gemenskapen. 

Ett vapen arvdes oeh sUiktmedlem· 
marna okade i antal, sonerna flyttade 
fran faderneborgen, gifte sig till gods 
i grannskapet eller blev borgman pa 
andra borgar. Man tog namn efter 
den nya borgen , men forde faderne
vapnet med eller utan brisyr. En 
vapengrupp uppstar sa pa grund av 
stamgemenskap. 

Man kan i det medeltida Europa 
kartlagga hela grupper av vapen, som 
kan fOras tillbaka pa ett ursprungligt 
vapen. Utmarkande for en sadan va
pengrupp ar, fOrutom vapnens lik· 
artade utseende, att gruppen vanligen 
kan lokaliseras till ett begra nsat geo
grafiskt omrade, att den har sin grund 
i gemensam harstamning, eller vasall
fOrhallande. 

Det finns iiven andra anledningar 
till att vapengrupper bildas, som jag 
aterkommer till langre fram. 

Den tyska ornen 
Lat oss nu fOrst se litet narmare pa 
hur vasallforhallande kan inverka pa 
vapenbildens utseende. Innan arftlig
heten av lanen hade borjat fa sina 
konsekvenser fOr vapenbilderna synes 
i Tyskland den kejserliga omen ha 

fan Raneke iir 
fDdd 1914, oeh 
uk lam ehef vid en 
motorfinna och 
mekanisk il1du
stri i Malmli. 
Dlev efter stadia 
vid Hvgre Konst
il1dustriella Sko
Ion i Stockhollll 
il1tresserad av he
mldih. Har teek

nat aver 50-talet heraldiska exlibris, ut
tvrt oeh komponerat ett flertal Slllliil 
sliiktvapen som kommul1ala vapen och 
fvreningsvapel1. Specialintresse: medel
tidsheraldik. - Till grul1d fvr del111a ar
likel haT legat larlattm-ens hltlkortssystem, 
som beskrivits i Heraldisk Tidsshift Nr 1. 
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Medeltida Vapengrupper 
Av Jan Ranelu 

I ALLMANHET uppfattar man 
ett slaktvapen som ett uttryck fOr 

enbart en viss person eller slakt. Den
na uppfattning har grundlagts, efter 
hand som bruket att fOrlana vapen 
i sam band med adlande alltmer vann 
insteg, vilket skapade nya vapen efter 
helt andra principer, an de ursprung
liga. 

U nder den tid då heraldiken var 
levande, till kom vapnen åtminstøne 
delvis efter andra grunder. De heral
diska bilderna tjanade fors t och 
framst som tecken på gemenshap 
och samhorighet - och inte som ett 
uttryck fOr individen. På en 1100· 
talsminiatyr av Petrus von Ebulo ser 
man anforaren fOr en ryttaravdelning 
från staden Koln. Vederborande for 
ett lejon iskolden, och alia i avdel· 
ningen fOr samma tecken. 

Efterhand instalIde sig dock ett 
visst behov av differentiering inom 
gemenskapens ram. Man upptog nya 
vapen eller andrade de gamla. I ny 
gemenskap upptog man dennas vapen, 
och fogade dartill ibland personliga 
bitecken. Efterhand som ett faderne· 
arvt vapen blivit havd, blev man dock 
allt ovilligare att utbyta detta vid 
andrade vasallforhållanden. Det egna 
vapnet blev huvudsak, och bitecknet 
fick markera gemenskapen. 

Ett vapen arvdes och sUiktmedlem· 
marna okade i antal, sonerna flyttade 
från faderne borgen, gifte sig till gods 
i grannskapet eller blev borgman på 
andra borgar. Man tog namn efter 
den nya borgen , men forde faderne
vapnet med eller utan brisyr. En 
vapengrupp uppstår så på grund av 
stamgemenskap. 

Man kan i det medeltida Europa 
kartlagga hela grupper av vapen, som 
kan fOras tillbaka på ett ursprungligt 
vapen. Utmarkande for en sådan va
pengrupp ar, fOrutom vapnens lik· 
artade utseende, att gruppen vanligen 
kan lokaliseras till ett begra nsat geo
grafiskt område, att den har sin grund 
i gemensam harstamning, eller vasall
fOrhållande. 

Det finns iiven andra anledningar 
till att vapengrupper bildas, som jag 
återkommer till langre fram. 

Den tyska ornen 
Låt oss nu fOrst se litet narmare på 
hur vasallforhållande kan inverka på 
vapenbildens utseende. Innan arftlig
heten av lanen hade borjat få sina 
konsekvenser fOr vapenbilderna synes 
i Tyskland den hejserliga ornen ha 

Jan Raneke ar 
fijdd 1914, och 
uk /am cllef vid en 
motorfirma och 
mekanisk indu
stri i Malmlj. 
B/ev efter studia 
vid Hogre Konst
industriella Sko
/an i Stockhollll 
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nat over 50-talet heraldiska ex/ibris, ut
fort och komponerat ett flertal stIlIiii 
s/aktvapen som kommunala vapen och 
foreningsvapen. Specialintresse: medel
tidsheraldik. - Till grund for del1na ar
tikel har legat forfattarens hålkortssystem, 
som beskrivits i Heraldisk Tidsshift Nr 1. 
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Jan Raneke 

varit det gemensamma hartecknet. sa 
hinge de tyska furstarna som rikets 
qansteman fOrde befalet over de 
olika truppk<?ntingenterna, forde de 
iiven i)rnen pit skold och fana. Som 
tjanstetecken var det inte arftligt, 
utan fOljde med ambetet. Den svarta 
kejsarornen pa guldfalt tjanstgjorde 
har som den samlande symbolen och 
uppfyllde darmed sin huvuduppgift. 

brnmarket kunde dock aven vara 
det siirskiljande tecknet mellan de 
olika haravdelningarna, om man va· 
rierade tinkturerna. Sakra belagg har· 
fOr finns mig veterligen inte i detta 
fall , men mycket talar fOr att man 
tilIampat tinktUfvaxling, da detta 
brukades redan tidigt. 

Vi Linner exempelvis till overens· 
kommelsen inom korsfararharen, dar 
man ursprungligen som samlande 
tecken hade ett rott kors. Ar 1188 
besliit man fi)r att skil ja de olika 
truppkontingenterna at, att fransman· 
nen skulIe biira ruda , engelsmannen 
vi/a, och flamlandarna gruna kors. 
.-\v e n miniatyr att c\(ima, som fram
stiiller Friedrich Barbarossa som kors
farare, hade den tyska kontingenten 
ett gU /I kors. 

Vi finner aven sJ;ikter inom det 
t)'ska omritc\et, cbr iirnskolden trots 
sin tjiinstekaraktiir kommit att bli 
sJ;iktvapnet, men med iindrade tink
turer eIler annan brisyr. Nar man 
exem pelvis genom tinkturvaxling skil
de hiiravdeln ingarna fdin varandra, 
\"ar det ju iiven liimpligt att skilja de, 
som tilIhiirde sall1ll1<L und eravdelning 
frftn varandra, utan att d iirfiir ge 
a\"kall p tt samhurighetstecknet med 
ledaren. 

:'I/an gjorde det genom olika bri
syrer 01\" skulden och olika hjiilm
prydnader. :'I/atkgrevarna av BUIIl

del/vlIrg fiinle i;men riid p i't silver
Lilt. Dc markgrevliga vasall erna fiirde 
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i sin tur nagon del av lansherrens 
vapen i sina skoldar. Sa fOrde van 
dem Knesebeck en ornklo, van der 
Schulenburg 3 ornklor, andra fOrde 
en ornvinge, tva ornvingar, ornhuvud 
o.s.v. Gemensamt for alla var dock 
skoldemarket i rott pa vit botten. 

Borgman och vasaller 
Forsvaret av manga tyska borgar an

fOrtroddes at bo"rgman, castellani. An
talet riddare som ingick i fOrsvaret av 
en borg var ofta betydande. Dessa 
bodde antingen pa sjalva borgen eIler 
i dess narhet. Pa borgen Schmiedeberg 
hade exempelvis arkebiskop Balduin 
av Trier 22 »borgman«, och i den 
lilla borgen Treis 8 stycken. 

Detta fOrklarar fOrekomsten av 
slakter med samma namn efter sa m
ma borg, men som inte ar beslaktade 
med varandra. Vanligen tillhor da en 
av slakterna hogadeln och de andra 
lagac!eln. Vi vet ju av fOregaende att 
vasallerna som tecken pa sitt fOrM.!
lande till lansherren ofta fOrde den
nes vapen i fOrandrad eIler ofOrandrad 
form. I aIlmanhet har val borgherren 
alagt sin borgman att fOra det gemen
samll1a vapnet nagot Wrandrat fiJr 
att hindra Wrvaxling. 

SIakten van Oslerro(/e, till borgen 
med samma namn i Harz-omradet, var 
en gren av stormanna-iitten Wo/fell
biittel-AssebwI:i och fiirde en delad 
skiild. I iivre faltet en varg-, det undre 
belagt ll1ed 3 rosor. SHikten fiirsvinner 
fd.n urkunderna mot slutet av 1200-
talet. En annan slakt van Osl ermrie, 
ej besliiktad med den fiirra, fiirekom
mer p;t borgen under 1300- och 1400-
talen . Denna senare sliikt fiir en med 
3 rosor belagd balk och som hjii/m
prydnacl ett varghuvud. 

Jan Raneke 

varit det gemensamma hartecknet. Så 
lange de tyska furstarna som rikets 
qansteman fOrde befalet over de 
olika truppk<?ntingenterna, forde de 
iiven i)rnen på skold och fana. Som 
tjanstetecken var det inte arftligt, 
utan fOljde med ambetet. Den svarta 
kejsarornen på guldfalt tjanstgjorde 
har som den samlande symbolen och 
uppfyllde darmed sin huvuduppgift. 

brnmarket kunde dock aven vara 
det siirskiljande tecknet mellan de 
olika haravdelningarna, om man va· 
rierade tinkturerna. Sakra belagg har· 
fOr finns mig veterligen inte i detta 
fall, men mycket talar fOr att man 
tillampat tinkturvaxling, då detta 
brukades redan tidigt. 

Vi bnner exempelvis till overens· 
kommeIsen inom korsfararharen, dar 
man ursprungligen som samlande 
tecken hade ett rott kors. Ar 1188 
besliit man mr att skil ja de olika 
truppkontingenterna åt, att fransman· 
nen skulle biira ruc/a , engelsmannen 
vi/a, och f1amlandarna gruna kors. 
.-\v en miniatyr att (\(ima, som fram
stiiIler Friedrich Barbarossa som kors
farare, hade den tysk a kontingenten 
ett gul t kors. 

Vi finner aven sHikter inom det 
tyska området, (br iirnskolden trots 
sin tjiinstekaraktiir kommit att bli 
sWktvapnet, men med iiIldrade tink
turer eller annan brisyr. Nar man 
exempelvis genom tinkturvaxling skil
de hiiravdelningarna från varandra, 
\"ar det ju iiven bmpligt att skilja de, 
som tillhiirde samma underavdelning 
fr!'tn varandra, utan att diirfiir ge 
,l\"kall P;I samhorighetstecknet med 
ledaren. 

:'l/an gjorde det genom olika bri
syrer a\" skulden oeh olika hjiilm
prydnader. :'Ilatkgrevarna av Bum
del/uurg fiinle iimen riid på silver
Lilt. De markgrevliga vasallerna fiirde 
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i sin tur någon del av lansherrens 
vapen i sina skoldar. Så fOrde von 
dem Knesebeck en ornklo, von der 
Schulenburg 3 ornklor, andra fOrde 
en ornvinge, två ornvingar, ornhuvud 
o.s.v. Gemensamt for alia var dock 
skoldemarket i rott på vit botten. 

Borgmån och vasaller 
Forsvaret av många tyska borgar an

fOrtroddes åt bo"rgman, castellani. An
talet riddare som ingiek i fOrsvaret av 
en borg var ofta betydande. Dessa 
bodde antingen på sjalva borgen eller 
i dess narhet. På borgen Schmiedeberg 
hade exempelvis arkebiskop Balduin 
av Trier 22 .borgman«, och i den 
lilla borgen Treis 8 styeken. 

Detta fOrklarar fOrekomsten av 
slakter med samma namn efter sam
ma borg, men som inte ar beslaktade 
med varandra. Vanlige n tillhor då en 
av slakterna hogadeln oeh de andra 
lågac!eln. Vi vet ju av fOregående att 
vasallerna som teeken på sitt fOrhål
lande till lansherren ofta fOrd e den
nes vapen i fOrandrad eller ofOrandrad 
form. I allmanhet har val borgherren 
ålagt sin borgman att fOra det gemen
samma vapnet något Wrandrat fiJr 
att hindra Wrvaxling. 

SIakten von Osterrode, till borgen 
med samma namn i Harz-området, var 
en gren av stormanna-iitten Wolfell
biittel-AssebwI:i oeh fiirde en delad 
skiild. I iivre faltet en varg, det undre 
belagt med 3 rosor. SHikten fiirsvinner 
från urkunderna mot slutet av 1200-
talet. En annan slakt von Oste/Tade, 
ej besliiktad med den fiirra, fiirekom
mer på borgen under 1300- oeh 1400-
talen . Denna senare sliikt mr en med 
3 rosor belagd balk och som hjiilm
prydnac! ett varghuvud. 



Huruvida det ar en till£allighet eller 
ej, att denna slakt, som sannolikt ar 
av lagadligt ursprung, i likhet med 
sin fOregangare fOr rosor i skolden, 
viii jag lata vara osagt, da det inom 
det tyska omradet finns en mycket 
stor, vittutgrenad vapengrupp just 
med 3 rosor pa en balk, men varg
huvudet tyder otvivelaktigt pa tjanste
fOrhallande till den forsta slakten 
von O. 

Orten Wolfenbiittel i Niedersachsen 
var fOrresten centrum fOr en stor, 
komplicerad vargvapengrupp med 
bade feodala och genealogiska aspek
ter. 

I Rhenpfalz ligger borgen Warten
berg. Har fanns yid I 100-talets slut tva 
slakter: St. Elben och (Kolb) von War
tenberg. De var ej i slakt med var
andra, men fOr samma vapen, en 
bjalke atfOljd av 3 rundlar, 2 over 
och I under. Hos von Wartenberg ar 
bjalken och rundlarna roda i vitt faIt. 
St. Elben fOr fargerna alternerade. 

Inte langt fran Wartenberg ligger 
borgen Bilenstein. Den innehades 
ungefar samtidigt av en slakt v. B., 
som var beslaktad med von Warten
berg och som ocksa fOr samma vapen , 
men har ar fargerna andra: bjalken 
och rundlarna ar svarta pa guI botten. 

Det ar saledes ofta lansherrarnas 
haruppbadstecken, som utgjort ur
sprunget till lanstagarnas arftliga 
slaktvapen. 

Virneburg-gruppen 
I Rhenlandet kan pavisas en hel rad 

intressanta vapengrupper av otvetydigt 
feodalt ursprung. 

Har ligger t. ex. borgen Vimeburg 
(se fig. 2), som var siite fOr greve
shikten med samma namn, och som 
kan fOras tillbaka till 1000-taIet. SkOl
demiirket var en haroldsbild, sned
rutad av guld och riitt (se fig. I nr I). 

Medeltida vapengrupper 

Vi skall se litet narmare pa den vapen
grupp som uppstatt kring denna borg. 

Nar det galler en greve- ell er dynast
slakt, som det har ar fraga om, in
trader ofta illegitima eller yngre Iin
jer i vasall£orhallande till huvudman
nen. Det kan darfor vara svart att 
faststalla, om det ar blodsband eller 
om det enbart ar tjanstefOrhallande 
som mgor orsaken till vapengemen
skapen. 

Av bitecknen anvandes vanligen 
tornerkragen av aldste sonen under 
den tid fadern levde, fOr att efter 
dennes dod laggas ay. Detta skedde 
emellertid inte alltid, utan ansags som 
ett personligt tecken, som efterkom
mande fOrde vidare, o.ch som darvid 
kom att bli en integrerande del av 
slaktgtenens vapen. 

Den oversikt av vapengruppen Vir
neburg som har lamnas, far mera ses 
som ett exempeI och som en redo
visning av de av mig kanda varianter
na, an som ett fOrsok till rekonstruk
tion. En sak ar dock siiker: det som 
redovisas utgor endast en del av vad 
som en gang varit. 

Ursprungsskolden Virneburg fOrdes 
aven obriserad av f1era slaktmedlem
mar samtidigt pa 1300-talet, som da 
skilde sig genom olika h jalmprydna
der. Men man anviinde sig som synes 
aven av tornerkragen och tinktur
alternering, ja aven tinkturbyte. 

Fig. I nr. I fordes av sJaktens hu
vudman. Nr 2 fordes av tva yngre 
soner till huvudmannen, tillhiirande 
det andliga standet. Deras aldste 
broder Heinrich (kiind 1320-38) fOrde 
egendomligt nog skiilden med alter
nerade tinkturer och dessutom belagd 
med 5-tinnad torncrkrage S~l liinge 
fadern levde. (nr 4). Skolden nr 3 ar 
belagd med en 4-tinnad torncrkrage 
och fiirekommer i Armorial Wijn
berghen bredvid det odifferentierade 
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Huruvida det ar en tillfallighet eller 
ej, att denna slakt, som sannolikt ar 
av lågadligt ursprung, i likhet med 
sin fOregångare fOr rosor iskolden, 
viii jag låta vara osagt, då det inom 
det tyska området finns en mycket 
stor, vittutgrenad vapengrupp just 
med 3 rosor på en balk, men varg
huvudet tyder otvivelaktigt på tjanste
fOrhållande till den forsta slakten 
von O. 

Orten Wolfenbiittel i Niedersachsen 
var fOrresten centrum fOr en stor, 
komplicerad vargvapengrupp med 
både feodala och genealogiska aspek
ter. 

I Rhenpfalz ligger borgen Warten
berg. Har fanns vid I IOO-talets slut två 
slakter: St. Elben och (Ko/b) von War
ten berg. De var ej i slakt med var
andra, men fOr samma vapen, en 
bjalke åtfOljd av 3 rundlar, 2 over 
och I under. Hos von Wartenberg ar 
bjalken och rundlarna roda i vitt faIt. 
St. Elben fOr fargerna alternerade. 

Inte långt från Wartenberg ligger 
borgen Bilenstein. Den innehades 
ungefar samtidigt av en slakt v. B., 
som var beslaktad med von Warten
berg och som också fOr samma vapen , 
men har ar fargerna andra: bjalken 
och rund larna ar svarta på gul botten. 

Det ar således oha lansherrarnas 
haruppbådstecken, som utgjort ur
sprunget till lanstagarnas arftliga 
slaktvapen. 

Virneburg-gruppen 
I Rhenlandet kan påvisas en hel rad 

intressanta vapengrupper av otvetydigt 
feodalt ursprung. 

Har ligger t. ex. borgen Vimeburg 
(se fig. 2), som var siite fOr greve
shikten med samma namn, och som 
kan fOras tillbaka till 1000-talet. SkOl
demiirket var en haroldsbild, sned
rutad av guld och riitt (se fig. I nr I). 

Medeltida vapengrupper 

Vi skall se litet narrnare på den vapen
grupp som uppstått kring denna borg. 

Nar det galler en greve- eller dynast
slakt, som det har ar fråga om, in
trader ofta illegitima eller yngre lin
jer i vasallforhållande till huvudman
nen. Det kan darfor vara svårt att 
faststalla, om det ar blodsband eller 
om det enbart ar tjanstefOrhållande 
som mgor orsaken till vapengemen
skapen. 

Av bitecknen anvandes vanligen 
tornerkragen av aldste sonen under 
den tid fadern levde, fOr att efter 
dennes dod laggas av. Detta skedde 
emellertid inte alltid, utan ansågs som 
ett personligt tecken, som efterkom
mande fOrde vidare, o.ch som darvid 
kom att bli en integrerande del av 
slaktgtenens vapen. 

Den oversikt av vapengruppen Vir
neburg som har lam nas, får mera ses 
som ett exempel och som en red 0-

visning av de av mig kanda varianter
na, an som ett fOrsok till rekonstruk
tion. En sak ar dock siiker: det som 
redovisas utgor endast en del av vad 
som en gång varit. 

Ursprungsskolden Virneburg fOrdes 
aven obriserad av flera slaktmedlem
mar samtidigt på 1300-talet, som då 
skilde sig genom olika h jalmprydna
der. Men man anviinde sig som synes 
aven av tornerkragen och tinktur
alternering, ja aven tinkturbyte. 

Fig. l nr. l fordes av sJaktens hu
vudman. Nr 2 ford es av två yngre 
soner till huvudmannen, tillhiirande 
det andliga ståndet. Deras aldste 
broder Heinrich (kiind 1320-38) fOrde 
egendomligt nog skiilden med alter
nerade tinkturer och dessutom belagd 
med 5-tinnad torncrkrage så liinge 
fadern levde. (nr 4). Skulden nr 3 ar 
belagd med en 4-tinnad tornerkrage 
och fiirekommer i Armorial Wijn
berghen bredvid det odifferentierade 
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Unprlolno·"op.n 

ITTIINOIN UILMEN .t. MUl UIlMEN .t, MUl VIOIUSE v. UIlMIN IRAIANT v. UIlMEN UIlMIN 

IIUCKlN IIUYCH IlUNI WILSACKII InSUlCH HONNINGEN 

W ~ ~ ~ 
tHEINECK IHEINECK tENSE HOCHHEIM SCHINI( v. UUTUDOtF SCHWE"ENIUtG 

1. l ' aj,ellgrutJjJ l'ime/mrg. Det IIrsjJrUlIg/iga s/aJll l1apnet lIIed 35 o/illa variant er, sam 
IIj'j'/WIJIIllit av slli lda anledningar: siriali'ljn, bas/arder, vasaller, borgmiin 1n.1n. 
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Unprlolno·"op.n 

ITTlINOEN UElMEN ,t. MUL UElMEN .t. MUL VIOIUSE v. UllMIN IIAIANT v. UElMIN UElMIN 

IIUCKlN "UVCH ElLENI WILSACKfI aESSElICH HONNINGEN 

W ~ ~ ~ 
IHEINECK IHIINECK RENSE HOCHHEIM SCHINK v. UUTUDOIF SCHWI"ENIUtG 

l. l'ajlellgru!JjJ l'imelmrg. Det /lrsjJrUlIg/iga s/aJll I/apnet 1/Ied 35 oli/w varianter, som 
/ljljl/wlJl/llit av ski ida al/ledl/il/gar: sidoli'/jn, bas/arder, vasaller, borgmiin 1n.1n. 
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Virneburg-vapnet, vilket talar fOr 
samband, om an overskriften har trot
sar narmare identifikation_ 

Hauptmann redovisar mycket riktigt 
slakten Kaldenborn som en yngre linje 
av Virneburg, men kanner ej till tink
turerna, som ar rott och silver. June
havarna av vapnen nr 5 och 6 var 
borgman pa Mayen, liksom nr 12_ 
Samtliga sannolikt tillhorande sHikten_ 

Strax sydost om Virneburg ligger 
borgen Biirresheim, som givit namn 
at en slakt med virneburgervapen_ 
Medlemmarna upptrader aven som 
borgman pa de narbelagna borgarna 
Montreal och Mayen_ Fornamn ,som 
Cono, Emich och Conrad fOrekommer, 
sa vitt jag kunnat utrona, inte yid 
denna tid eller tidigare i sl1ikten V_, 
varfOr vi har sannolikt har att gora 
med en vasallslakt. En Conrad von 
Burinzheim, som fOrde vapnet nr 9, 
hade som hjalmprydnad en uppvax
ande svan, samma som fordes av borg
grevarna von Rheineck (nr 29 och 
30)_ 

Som tidigare antytts, ligger i nar
heten av huvudborgen fastet Montre
al, som ursprungligen uppfOrts av 
grevarna von Virneburg_ Ar 1347 upp
trader har riddaren Carl von Mon
real och ar 1402 Diedrich von M_ 
Bada fOrde vapnet nr 16; tillhorde pa 
tidigare anforda grunder sannolikt ej 
slakten V_ 

Geisbusch belaget ca I mil oster 
om Virneburg har givit slakten von 
Geisbusch dess namn_ Riddaren Jo
hann von Polch innehade ar 1332 
borgen_ Slakten von Geisbusch forde 
samma vapen sam von Polch jI. nr 13 
och 14, men annan hjalmprydnad (ett 
gethuvud; Geiss = get). Sannolikt har 
har namnbyte skett. Vi finner ar 1385 
pa bocgen riddaren Johann von Geis
bus ch och 1462 ytterligare broderna 
Johann och Ruhlmann v. G. Polch ar 

Medeltida vapengrupper 

I r 
Malberg 

o 5 10 1S km 

2. Borgen Virneburg med vasallborgar. 
De olika borgsliikternas och borgmiin

nens vapen redovisas po. figur 1. 

namnet pa en by sydost om Geisbusch . 
Medlemmar av slakten med detta 
namn upptrader aven som borgman 
pa Mayen och Montreal. 

Borgman pa sistnamnda borg ar 
1352 var aven Dietrich von Ettringen 
(nr 19), Heinrich von Mertelach (nr 
17) och Dietrich von Ecbrich (nr. 18), 
alla fOraude virneburgerskOlden, men 
med viIka farger ar ej bekant. Von 
El/em (nr 27) kallade sig efter byn 
med samma namn yid !Hosel. Johann 
von El/enz forde 13,17 den rutade 
skolden. 

Von Uelmens stamborg ligger syd
vast om Virneburg. J riddaren Theo
dorich von Uelmens sigill 1274 synes 
blott 4 rutor (nr 24), men rutmonstrets 
storlek varierar hos olika barare av 
namnet. Sa fOr exempel korsriddaren 
Heinrich von Uelmen i sitt sigill ar 
1208 relativt sma rutor. Buwe och 
Konrad von Uelmen var borgman prl 
Cochem, liksom Heinrich Brabant von 
Uelmen (nr 23) yid mitten av 1300-
talet. Nikolaus Vrobuse von Uelmen 
(nr 22) var 1322 borgman pa Mayen. 

Gybert Bruych (nr 26) var 1373 
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Virneburg-vapnet, vilket talar fOr 
samband, om an overskriften har tro t
sar narrnare identifikation_ 

Hauptmann redovisar mycket riktigt 
slakten Kaldenbarn som en yngre linje 
av Virneburg, men kanner ej till tink
turerna, som ar rott och silver. lune
havarna av vapnen nr 5 och 6 var 
borgman på Mayen, liksom nr 12_ 
Samtliga sannolikt tillhorande sHikten_ 

Strax sydost om Virneburg ligger 
borgen Biirresheim, som givit namn 
åt en slakt med virneburgervapen_ 
Medlemmarna upptrader ave n som 
borgman på de narbelagna borgarna 
Montreal och Mayen_ Fornamn ,som 
Cono, Emich och Conrad fOrekommer, 
så vitt jag kunnat utrona, inte vid 
denna tid eller tidigare i slakten V_, 
varfOr vi har sannolikt har att gora 
med en vasallsIakt. En Conrad von 
Burinzheim, som fOrde vapnet nr 9, 
hade som hjalmprydnad en uppvax
ande svan, samma som fordes av borg
grevarna von Rheineck (nr 29 och 
30)_ 

Som tidigare antytts, ligger i nar
heten av huvudborgen fastet Montre
al, som ursprungligen uppfOrts av 
grevarna von Virneburg_ Ar 1347 upp
trader har riddaren Carl von Mon
real och år 1402 Diedrich von M_ 
Båda fOrde vapnet nr 16; tillhorde på 
tidigare anforda grunder sannolikt ej 
slakten V_ 

Geisbusch belaget ca I mil oster 
om Virneburg har givit slakten von 
Geisbusch dess namn_ Riddaren Jo
hann von Polch innehade år 1332 
borgen_ Slakten von Geisbusch forde 
samma vapen som von Polch jf. nr 13 
och 14, men annan hjalmprydnad (ett 
gethuvud; Geiss = get). Sannolikt har 
har namnbyte skett. Vi finner år 1385 
på borgen riddaren Johann von Geis
busch och 1462 ytterligare broderna 
Johann och Ruhlmann v. G. Polch ar 

Medeltida vapengrupper 

I r 
Malberg 

o 5 10 15 km 

2. Borgen Virneburg med vasallborgar. 
De olika borgsliikternas och borgmiin

nens vapen redovisas på figur 1. 

namnet på en by sydost om Geisbusch. 
Medlemmar av slakten med detta 
namn upptrader ave n som borgrnan 
på Mayen och Montreal. 

Borgrnan på sistnamnda borg år 
1352 var aven Dietrich von Ettringen 
(nr 19), Heinrich von Mertelach (nr 
17) och Dietrich von Ecbrich (nr. 18), 
alIa fOra ude virneburgerskOlden, men 
med viIka Hirger ar ej bekant. Von 
El/em (nr 27) kaIlade sig efter byn 
med samma namn vid Mosel. Johann 
von El/enz ford e 13,17 den rutade 
skolden. 

Von Uelmens stamborg ligger syd
vast om Virneburg. I riddaren Theo
dorich von Uelmens sigilI 1274 synes 
blott 4 rutor (nr 24), men rutmonstrets 
storlek varierar hos olika barare av 
namnet. Så fOr exempel korsriddaren 
Heinrich von Uelmen i sitt sigilI år 
1208 relativt små ru tor. Buwe och 
Konrad von Uelmen var borgrnan på 
Cochem, liksom Heinrich Brabant von 
Uelmen (nr 23) vid mitten av 1300-
talet. Nikolaus Vrobuse von Uelmen 
(nr 22) var 1322 borgman på Mayen. 

Gybert Bruych (nr 26) var 1373 
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borgman pa Mayen oeh Nikolaus von 
Brucken (nr 25) var domherre i Trier 
1428. Cons von Wilsacker fOrekommer 
1356 som borgman pa Malberg (nr 28). 

Dessa slakter, Uelmen m . £1., var 
typiska Iagadelsslakter i tjanstefOrh;'H
lande. Att fOrsOka utreda slaktskaps
fOrhallandena har visat sig omojligt. 
Riddaren Theodorieh von Uelmen, 
vars skold man tidigast kan bestamma 
fargen pa, kan mojligen ha tillhort 
nagon yngre gren av Virneburg. Men 
det ar endast en gissning. 

Den sista radens skoldar har gin
stammen, som markant skiljer dem 
fran de ovriga. De namngivande borg
arna ligger oeksa samlade i ostra 
delen av vapengruppens omrade i an
slutning till Rhen. 

Theodorich von Rheineck fOr 1275 
vapnet (nr 29) liksom det fOrekommer 
i Gelre. Nr 30 visar en mera stor
rutad variant yid 1300-talets borjan. 
Olika tyska forskare har sokt pavisa 
genealogiskt samband mellan denna 
slakt oeh slakterna Uelmen oeh Bur
resheim, vilket inte fOrefaller osanno
likt, om an de avgorande bevisen sak
nas. En gren av von Rheineek var 
von Honningen (nr 36, obs! fel pla
eerad!), som redan 1271 namnes med 
detta namn. R. von R ense var borg
man pa Sternberg yid Rhen (nr 31). 
Joha7!n von Hochheim fOrde 1348 
vapnet nr 32, Wenemar Schenck vo,n 
Leutesdorf 1317 oeh riddaren Arnolt 
von Schweppenburg (nr 33 O. 34) 
kan oeksa inrangeras i undergruppen 
Rheineek. 

Till Virneburg-gruppen kan slut
ligen oeksa hanfOras von Besselich 
(nr 35 obs!). Johan von Bierstorf 
genannt von Besselynek oeh Michel 
V. B., bada radman i Trier, namnes 
1444. Tinkturer ej kanda. 

Da en storslakt delar sig i linjer 
med olika namn, galler fOr tyskt om-
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rade som allman regel, att om del
ningen agt rum fOre ca. 1170, sa fOr 
delslakterna aven olika vapen. Har 
delningen agt rum senare, fOres van
ligen samma vapen. 

Borgerliga vapengrupper 
Hos lagadeln och borgerskapet kunde 
vapengrupper bildas genom arv, kop 
ell er giftermal. Arvingarna kunde ex
empelvis arva bade namn oeh vapen 
utan att behova vara i slakt med den 
avlidne. 

Manga hus i de tyska staderna hade 
eget husvapen, som ett slags gemen
samhets- och kanneteeken fOr husets 
invanare oberoende av slaktskap. Sa
dana husvapen kunde sedermera upp
tagas som slaktvapen av de familjer, 
som en gang bebott huset oeh da upp
star en vapengrupp, inte pa grund av 
gemensam harstamning utan pa grund 
av den gemensamt agda boplatsen. En
bart slaktnamnet kunde oeksa fOr
andras efter det hus man bebodde, 
under det att slaktvapnet fOrblev kon
stant. Borgarna i Mainz kallade sig i 
allmanhet efter de hus de bebodde. 
51aktnamnen kom darfOr att bli namn
en pa den raeka hus, som slakten 
kommit att bebo under tidernas lopp. 

Som exempel kan anfOras den slakt 
som boktryekarkonstens uppfinnare, 
Johannes Gutenberg tillhorde. Stam
fadern fOrekommer stadens ur
kunder aren 1330-46, oeh hans namn 
var Friele Rafit zum Gensfleisch. Tro
ligen kom han fran garden zum Ravit, 
yid dominikanerklostret, som sanno
likt var smyekad med bilden av en 
arabisk springare, .ravitc. Han kallade 
sig zum Gensfleisch efter en patricier
gard med samma namn strax utanfOr 
staden, som han bebodde. 

Hans sigill visar en tiggare med 
sUI oeh stay, en ganska egendomlig 
vapenbild inte minst med hansyn till 

Jan Raneke 

borgrnan på Mayen och Nikolaus von 
Brucken (nr 25) var domherre j Trier 
1428. eons von Wilsacker fOrekommer 
1356 som borgman på Malberg (nr 28). 

Dessa slakter, Uelmen m . fl., var 
typiska lågadelsslakter j tjanstefOrhål
lande. Att fOrsOka utreda slaktskaps
fOrhållandena har visat sig omojligt. 
Riddaren Theodorich von Uelmen, 
vars skold man tidigast kan bestamma 
fargen på, kan mojligen ha tillhort 
någon yngre gren av Virneburg. Men 
det ar endast en gissning. 

Den sista radens skoldar har gin
stammen, som markant skiljer dem 
från de ovriga. De namngivande borg
arna ligger också samlade i ostra 
delen av vapengruppens område i an
slutning til! Rhen. 

Theodorich von Rheineck fOr 1275 
vapnet (nr 29) liksom det fOrekommer 
i Gelre. Nr 30 visar en mera stor
rutad variant vid 1300-talets borjan. 
Olika tyska forskare har sokt påvisa 
genealogiskt samband mellan denna 
slakt och slakterna Uelmen och Bur
resheim, vilket inte fOre faller osanno
likt, om an de avgorande bevisen sak
nas. En gren av von Rheineck var 
von Honningen (nr 36, obsl feJ pla
ceradI), som redan 1271 namnes med 
deua namn. R. von Rense var borg
man på Sternberg vid Rhen (nr 31). 
joha7!n von Hochheim fOrd e 1348 
vapnet nr 32, Wenemar Schenck vo,n 
Leutesdor/ 1317 och riddaren Arnolt 
von Schweppenburg (nr 33 o. 34) 
kan också inrangeras i undergruppen 
Rheineck. 

Till Virneburg-gruppen kan slut
ligen också han fOras von Besselich 
(nr 35 obs!). Johan von Bierstorf 
genannt von Besselynck och Michel 
v. B., båda rådman i Trier, namnes 
1444. Tinkturer ej kanda. 

Då en storslakt delar sig i linjer 
med olika namn, galler fOr tysk t om-
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råde som allrnan regel, att om del
ningen agt rum fOre ca. 1170, så fOr 
delslakterna aven olika vapen. Har 
delningen agt rum senare, fOres van
ligen samma vapen. 

Borgerliga vapengrupper 
Hos lågadeln och borgerskapet kunde 
vapengrupper bildas genom arv, kop 
eller giftermål. Arvingarna kunde ex
empelvis arva både namn och vapen 
utan att behova vara j slakt med den 
avlidne. 

Många hus i de tysk a staderna hade 
eget husvapen, som ett slags gemen
samhets- och kannetecken fOr husets 
invånare oberoende av slaktskap. Så
dana husvapen kunde sedermera upp
tagas som slaktvapen av de familjer, 
som en gång bebott huset och då upp
står en vapengrupp, jnte på grund av 
gemensam harstamning utan på grund 
av den gemensamt agda boplatsen. En
bart slaktnamnet kunde också fOr
andras efter det hus man bebodde, 
under det au slaktvapnet fOrblev kon
stant. Borgarna j Mainz kallade sig j 
allmanhet efter de hus de bebodde. 
51aktnamnen kom darfOr att bli namn
en på den racka hus, som slakten 
kommit au bebo under tidernas lopp. 

Som exempel kan anfOras den slakt 
som boktryckarkonstens uppfinnare, 
johannes Gutenberg tillhorde. Stam
fadern fOrekommer stadens ur
kunder åren 1330-46, och hans namn 
var Friele Ra/it zum Gens/leisch. Tro
ligen kom han från gården zum Ravit, 
vid dominikanerklostret, som sanno
likt var smyckad med bilden av en 
arabisk springare, .ravitc. Han kallade 
sig zum Gens/leisch efter en patricier
gård med samma namn strax utanfOr 
staden, som han bebodde. 

Hans sigil! visar en tiggare med 
skål och stav, en ganska egendomlig 
vapenbild inte minst med hansyn till 



J . Ell nordfranskt vapen 
med sju brisyrer. Det lir 
inte osannolikt all vapen 
nr 1 liven i sig sjlilv kan 
utgora en brisyr av ell 
oklint urvapen, antigen de
lat eller med rundlar. d. MELUN 

Unpfun ..... ap.n 

d. VERSAILLES 

den makt och rikedom, som var ut
markande fOr slakten redan fdin bor
jan. Denna vapenbild fOrdes ocksa av 
slaktens fOljande generationer, om an 
slaktnamnet varierade med hansyn till 
bostaden. Generationerna fram till 
uppfinnaren benamnes som fOljer: -
zum Gensfleisch, Gensfleisch genamnt 
zum Eselweck zur Laden, Gensfleisch 
zur Laden zum Gutenberg, och slut
ligen Johannes Gensfleisch zur Laden 
genannt Gutenberg, som fOddes i 
garden Gutenberg i Mainz nagot av 
aren 1394-99. 

Patricierslakten Gensfleisch's vapen 
fOrekommer fOrsta gangen i broder
skapsboken for St Christoph aut dem 
Arlberge frim slutet av l300-talet och 
visar tiggaren i gul kladnad pa rott 
fait. Johannes Gutenbergs styvsyster 
Patze skall emellertid ha fOrt Gens
fleisch-vapnet med bU botten, vilket 
i sa fall skulle utgjort en differens 
fOr en av slaktens sidolinjer, den s.k. 
Sorgenlocher-linjen, dar en gren aven 
fOrde skolden gul och bestrodd med 
sma kors. Hjalmprydnaden varierades 
ocksa inom slakten. 

Som framgar av detta exempel ar 
bruket med brisyrer inte enbart en 
feodal foreteelse utan fOrekom aven 
inom borgerliga slakter. 

d. MELUN 

Medeltida vapengrupper 

d. IOlS4HERPlN 
d. V.rlalll •• 

• ~~ 
v.~w. 

cl. VERSAILLES cl. VERSAILLES d. MElUN 

En nordfransk vapengrupp 

I Frankrike infOrdes red'ln tidigt 
bruket med bitecken och brisyrer, nar 
det gallde att sarskil ja olika slaktmed
lemmar och vasaller. 1 L'Armorial 
Wijnberghen, den nordfranska vapen
boken fran slutet av 1200-talet, ar ca 
half ten av vapnen fran !le de France 
och Normandie briserade i nagon 
form, medan ovriga omraden har be
tydligt lagre procenttal. Tornerkragen 
ar det dominerande bitecknet och 
fOrekommer med ett varierande antal 
tinnar (3, 4 eller 5) utan nagot system, 
darefter kommer strangen och muss
lor i skiftande antal, liksom stjarnor, 
biljetter, merletter m.m. Fargvaxling 
ar ocksa ganska vanlig. SkOldens 
grundkomposition andras dock sallan. 

Figur 3 visar en vapengrupp fran 
Frankrikes karnland lie de France. 
Det ar slakterna de Melun och de 
Versailles, vasaller direkt under ko
nungen av Frankrike. Vapnen ar har 
ordnade i den fOl jd de fOrekommer i 
I'Armorial Wijnberghen, varvid nr 1, 
2, 3, 4, 5 ar atergivna in till varandra 
i en grupp, och nr 6, 7, 8 i en annan 
grupp pa ett efterfOljande blad. Om 
de bada slakterna ar genealogiskt eller 
feodalt knutna till varandra ar inte 
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J . Eli nordfranskt vapen 
med sju brisyrer. Det iir 
inte osannolikt all vapen 
nr 1 iiven i sig sjiilv kan 
utgora en brisyr av ell 
okiint urvapen, antigen de
lat eller med rundlar. d. MELUN 

Unpfun ..... ap.n 

d. YU$AILLES 

den makt och rikedom, som var ut
markande fOr slakten redan från bor
jan. Denna vapenbild fOrdes också av 
slaktens fOljande generationer, om an 
slaktnamnet varierade med hansyn till 
bostaden. Generationerna fram till 
uppfinnaren benamnes som fOljer: -
zum Gensfleisch, Gensfleisch genamnt 
zum Eselweck zur Laden, Gensfleisch 
zur Laden zum Gutenberg, och slut
ligen Johannes Gensfleisch zur Laden 
genannt Gutenberg, som fOddes i 
gården Gutenberg i Mainz något av 
åren 1394-99. 

Patricierslakten Gensfleisch's vapen 
fOrekommer fOrsta gången i broder
skapsboken for St Christoph au! dem 
Arlberge från slutet av 1300-talet och 
visar tiggaren i gul kladnad på rott 
fait. Johannes Gutenbergs styvsyster 
Patze skall emellertid ha fOrt Gens
fleisch-vapnet med blå botten, vilket 
i så fall skulle utgjort en differens 
fOr en av slaktens sidolinjer, den s.k. 
Sorgenlocher-linjen, dar en gren ave n 
fOrde skolde n gul och bestrodd med 
små kors. Hjalmprydnaden varierades 
också inom slakten. 

Som framgår av detta exempel ar 
bruket med brisyrer inte enbart en 
feodal foreteelse utan fOrekom aven 
inom borgerliga si akter. 

d. MELUN 

Mede/tida vapengrupper 

d. IOlS4HERPlN 
d. V.r.alll •• 

• ~~ 
v.~w. 

cl. VEISAllUS cl. VERSAILLE$ d. MElUN 

En nordfransk vapengrupp 

I Frankrike infOrdes red'ln tidigt 
bruket med bitecken och brisyrer, nar 
det gallde att sarskil ja olika slaktmed
lemmar och vasaller. 1 L'Armorial 
Wijnberghen, den nordfranska vapen
boken från slutet av 1200-talet, ar ca 
halften av vapnen från Ile de France 
och Normandie briserade i någon 
form, medan ovriga områden har be
tyd ligt lagre procenttal. Tornerkragen 
ar det dominerande bitecknet och 
fOrekommer med ett varierande antal 
tinnar (3, 4 eller 5) utan något system, 
darefter kommer strangen och muss
lor i skiftande antal, liksom stjarnor, 
biljetter, merletter m.m. Fargvaxling 
ar ocksa ganska vanlig. SkOldens 
grundkomposition andras dock sallan. 

Figur 3 visar en vapengrupp från 
Frankrikes karnland Ile de France. 
Det ar slakterna de Melun och de 
Versa i Iles, vasaller direkt under ko
nungen av Frankrike. Vapnen ar har 
ordnade i den fOl jd de fOrekommer i 
I'Armorial Wijnberghen, varvid nr l, 
2, 3, 4, 5 ar återgivna in till varandra 
i en grupp, och nr 6, 7, 8 i en annan 
grupp på ett efterfOljande blad. Om 
de båda slakterna ar genealogiskt eller 
feodalt knutna till varandra ar inte 
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bekant, de upptrader dock bada inom 
samma geografiska omrade. Vi vet 
daremot att bararen av vapnet nr 2 
var son till bararen av vapen nr I, 
och att nr 6 var son till nr 5. 

Bararna av vapnen nr 3 Sirnon de 
Vaux oeh nr 4 signeur de Bois-Herpin 
upptrader som synes under andra 
namn, ett ganska vanligt fOrhallande 
yid denna tid, som latt verkar fOr
villande, da det galler att faststalla 
en vapengrupps karaktar. 

Forutom de har avbildade varian
terna kan namnas, att Jean de Melun 
yid mi tten av 1300-talet fOrde stam
vapnet med tillagg av ett biteeken i 
form av en bla krona dexter i gin
stammen . Guillaume, vicomte de Me
lun, fOrde 1397 kvadrerad skold med 
i I. oeh 4. faltet stamvapnet med kro
nan som bitecken. 1 Hugues de Me
lun's oeksa kvadrerade skold synes i 
faIt loch 4 stamvapnet med en svart 
merlett ocksa dexter i ginstammen. 
Sistnamnda vapen fOrde ocksa den 
slakt, som skrev sig till Tanearville, 
fast kvadreringen var en annan. 

Enge/ska fOrhallanden 
Det heraldiska systemet i medeltidens 
England paminner i hog grad om det 
franska, om man dock mot periodens 
slut kan skon ja ett speeifikt engelskt 
mode. Vapengrupperna kan man ofta 
gruppera grevskapsvis ell er kring na
gon storman. Baronerna var fore
gangsmiin fOr sina Hinstagare oeh nar
maste gTannar, man efterliknade de
ras skoldemiirken, och dessa i sin tur 
fOrllinade sin vapenbild nagot fOr
iindrad till sina .Iandhallare«. Man 
fOljde h iir, som annorstiicles i Europa 
yid vapenvasendets borjan, inga be
stiimda regler, och inom vapengrup
pen kan man diirfOr inte direkt sluta 
sig till om det ar sliiktskap, vasallfor-
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hallande eller nagon annan orsak, som 
ligger till grund fOr vapengemenska
pen. 

Till oeh med vapenbrodraskap kan 
vara anledning till samma vapen. Bro
derna de Hastings fOrde ar 1300 yid 
Caerlaverock sitt valkanda slaktvapen: 
.trojarmen« rod pa gul botten. Deras 
kamrat och van John Paignel fOrde 
samma bild, gul pa gron botten. 

Inom vissa slaktkretsar utbildade sig 
dock en viss havd. Beauchamps andrar 
saledes aldrig tinkturerna guld och 
rott, men val skoldinnehallet; andra 
ater har vapenbilden ofOrandrad, men 
andrar tinkturerna. 

De gamla earlerna av Wal-wick for
de ett sehackrutat faIt av guld oeh 
blatt med en hermelinsparre. Manga 
sJaktvapen fran Warwickshire har her
melin oeh schaekrutor. 1 Westmorland 
residerade slakten Vipont, som fOrde 
roda ringar pa guldfalt. Lowthel-, 
Alusgrave, Avenel och ett flertal an
dra sHikter fran detta grevskap fOrde 
de vipontska ringarna i varierande 
tinkturer. Exemplet kan mangfaldigas. 

1 mellersta England forekom den 
stora vapengrupp, som forde en balk 
iltfoljd av 6 merletter. Stormanna
slakten Luttrell fOrde balken oeh mer
let tern a svarta pa guldgrund, men 
briserade vapnet inom slakten bl. a. 
genom tinkturandring. Sir Geoffrey, 
agaren till den beromda Luttrell
psaltaren, fOrde exempelvis balken oeh 
merletterna av silver pa blatt faIt. 

Luttrells vasaller, sJakten Furnivall, 
fOrde ursprungligen balken oeh mer
let tern a i rott pa silverHilt, men har 
finns aven exempel pa saval biteeken 
som fargandring. Gerard oeh Thomas 
Furnivall for faltet i guld. Furnivalls 
hade i sin tur undervasaller, som ock
si't fOrde vapnet i vaxlande tinkturer 
och mee! olika bitecken. 
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.Tan Raneke 

bekant, de upptrader dock båda inom 
samma geografiska område. Vi vet 
daremot att bararen av vapnet nr 2 
var son till bararen av vapen nr l, 
och att nr 6 var son till nr 5. 

Bararna av vapnen nr 3 Simon de 
Vaux och nr 4 signeur de Bois·Herpin 
upptrader som synes under andra 
namn, ett ganska vanligt fOrhållande 
vid denna tid, som latt verkar fOr· 
villande, då det galler att faststalla 
en vapengrupps karaktar. 

Forutom de har avbildade varian· 
terna kan namnas, att Jean de Melun 
vid mi tten av 1300·talet fOrde stam· 
vapnet med tillagg av ett bitecken i 
form av en blå krona dexter i gin· 
stammen . Guillaume, vicomte de Me· 
lun, fOrde 1397 kvadrerad skold med 
i l. och 4. faltet stamvapnet med kro· 
nan som bitecken. 1 Hugues de Me· 
lun's också kvadrerade skold synes i 
faIt l och 4 stamvapnet med en svart 
merlett också dexter i ginstammen. 
Sistnamnda vapen fOrde också den 
slakt, som skrev sig till Tancarville, 
fast kvadreringen var en annan. 

Enge/ska fOrhållanden 
Det heraldiska systemet i medeltidens 
England påminner i hog grad om det 
franska, om man dock mot periodens 
slut kan skon ja ett specifikt engelskt 
mode. Vapengrupperna kan man ofta 
gruppera grevskapsvis eller kring nå· 
gon storman. Baronerna var fore
gångsmiin fOr sina Hinstagare och nar
maste gTannar, man efterliknade de· 
ras skoldemiirken, och dessa i sin tur 
Wrllinade sin vapenbild något fOr· 
iindrad till sina .Iandhållare«. Man 
fOljde h iir, som annorstiicles i Europa 
vid vapenvasendets borjan, inga beo 
stiimda regler, och inom vapengrup' 
pen kan man diirWr inte direkt sluta 
sig till om det ar sliiktskap, vasallfor· 
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hållande eller någon annan orsak, som 
ligger till grund fOr vapengemenska. 
pen. 

Till och med vapenbrodraskap kan 
vara anledning till samma vapen. Bro· 
derna de Hastings fOrde år 1300 vid 
Caerlaverock sitt valkanda slaktvapen: 
.trojarmenc rod på gul botten. Deras 
kamrat och van John Paignel COrde 
samma bild, gul på gron botten. 

lnom vissa slaktkretsar utbildade sig 
dock en viss havd. Beauchamps andrar 
således aldrig tinkturerna guld och 
rott, men val skoldinnehållet; andra 
åter har vapenbilden ofOrandrad, men 
and rar tinkturerna. 

De gamla earlerna av Wal'wick for· 
de ett schackrutat faIt av guld och 
blått med en hermelinsparre. Många 
sJaktvapen från Warwickshire har her· 
melin och schackrutor. 1 Westmorland 
residerade slakten Vipont, som fOrde 
roda ringar på guIdfaIt. Lowthel', 
Alusgrave, Avenel och ett flertal an· 
dra slakter från detta grevskap fOrde 
de vipontska ringarna i varierande 
tinkturer. Exemplet kan mångfaldigas. 

l mellersta England forekom den 
stora vapengrupp, som ford e en balk 
åtfoljd av 6 merletter. Stormanna· 
slakten Luttrell fOrde balken och mer· 
let terna svarta på guldgrund, men 
briserade vapnet inom slakten bl. a. 
genom tinkturandring. Sir Geoffrey, 
agaren till den beromda Luttrell· 
psaltaren, fOrde exempelvis balken och 
merletterna av silver på blått fait. 

Luttrells vasaller, sJakten Furnivall, 
COrde ursprungligen balken och mer· 
let terna i rott på silverfalt, men har 
finns aven exempel på såval bitecken 
som Ciirgandring. Gerard och Thomas 
Furnivall for faltet i guld. Furnivalls 
hade i sin tur undervasaller, som ock· 
så Wrde vapnet i vaxlande tinkturer 
och med olika bitecken. 

Earlen av Leicester, de Bellomont 
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4. En uapengrupp fran Leicestershire i mellersta England. Ett ursprung/igt uapen 
med 17 uarianter inom 4-5 sldkter. Fembladingen har pa senare tid duen bliuit en 

ofta aterkommande figur i greuskapets kommullala heraldik. 

(Robert Fitz Parnel, dOd 1206) fOrde 
en femblading, hermelin pa rott tiilt, 
och som tecken pa feodal samhorighet 
fOrde ett stort antal sHikter i Leicester· 
shire och angransande grevskap fem
bladingen i en· eIler flerta!. 

Ett intressant exempel pa hur man 
kunde kombinera tecknet pi vas all· 
fOrh.Hlande med en brisyr inom den 
egna slakten, kan namnas i detta sam· 
manhang. En medlem av slakten Ber· 
keley (i rott faIt en sparre atfOljd av 
10 mantuakors i silver), som hade fOr· 
laningar i Leicestershire, bytte ut kor· 
sen mot lika ming fembladingar. Fi
gur 4 visar nagra exempel fran fem
blacpngarnas vapengrupp. 

Figur 5 ger nagra exempel pa hur 
man inom slakten Saint John kunde 
brisera stamvapnet. Man giek darvid 

som synes ganska langt. Mer an en 
brisyr anses ju skapa ett nytt vapen. 
De har visade exemplen har dock alIa 
nagra element gemensamma: ginstam
men, de dar ingaende tinkturerna och 
stjarnmotivet i tvilta!' 

Under medeItiden fanns, som fram
gatt av det foregaende, inga allman
giltiga regler for ett vapens £Oran
dring, men lokala system kan tempo
rart i vissa fall pavisas. De vapengrup
per som har behandlats ar alIa belag
na inom det omrade, dar det heral
diska systemet nildde sin hogsta ut
veekling. I de nordiska landerna var 
bruket av brisyrer oeh bitecken fOga 
utvecklat men fOrekom dock. Vapen
grupper finns, men inte av samma 
karaktar och omfattning som de har 
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4. En vapengrupp från Leicestershire i mellersta England. Ett ursprung/igt vapen 
med 17 varianter inom 4-5 sldkter. Fembladingen har på senare tid dven blivit en 

ofta återkommande figur i grevskapets kommullala heraldik. 

(Robert Fitz Parnel, dM 1206) fOrde 
en femblading, hermelin på rott faIt, 
och som tecken på feodal samhorighet 
fOrde ett stort antal slakter i Leicester· 
shire och angransande grevskap fem
bladingen i en· eller flertal. 

Ett intressant exempel på hur man 
kunde kombinera tecknet på vasall· 
fOrhållande med en brisyr inom den 
egna slakten, kan namnas i detta sam· 
manhang. En medlem av slakten Ber· 
keley (i rott faIt en sparre åtfOljd av 
IO mantuakors i silver), som hade fOr· 
laningar i Leicestershire, bytte ut kor· 
sen mot lika mång fembladingar. Fi
gur 4 visar några exempel från fem
blacpngarnas vapengrupp. 

Figur 5 ger några exempel på hur 
man inom slakten Saint John kunde 
brisera stamvapnet. Man gick darvid 

som synes ganska långt. Mer an en 
brisyr anses ju skapa ett nytt vapen. 
De har visade exemplen har dock alIa 
några element gemensamma: ginstam
men, de dar ingående tinkturerna och 
stjarnmotivet i tvåtal. 

Under medeItiden fanns, som fram
gått av det foregående, inga allman
giltiga regler for ett vapens fOran
dring, men lokaIa system kan tempo
rart i vissa fall påvisas. De vapengrup
per som har behandlats ar alIa belag
na inom det område, dar det heral
diska systemet nådde sin hogsta ut
veckling. I de nordiska landerna var 
bruket av brisyrer och bitecken fOga 
utvecklat men fOrekom dock. Vapen
grupper finns, men inte av samma 
karaktar och omfattning som de har 
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M edeltida vapengruppel' 

SAINT JOHN SAINT JOHN SAINT JOHN 
"0,",,0,." 

SAINT JOHN SAINT JOHN SAINT JOHN 

skisserade. De nordiska vapengrupper
n a kunde dock tarva en sarskild ut
redning. 

Mot slutet av 1400-talet utbildas 
efter hand sarskilda system fOr sHikt
vapen, dar bl.a. o!ika bitecken kom 
att ca en alltmer bestamd innebord. 
Dessa system skall dock ej har nar
mare beroras, da de faller utanfOr 
ramen fOr amnet, liksom bruket att 
sammanfOra 2 eller flera vapen i 
skolden. Skoldemarkena har legat till 
grund fOr denna utredning om vapen
grupper. En annan intressant fOre
teelse i detta sammanhang ar det 10-
kala modet, da det galler hjalmpryd
nader. VarfOr har t.ex. sa manga slak
ter i Rhen·omradet hundhuvuden som 
h jalmprydnader? 

Vapengruppernas problem har hit
tills fOga beaktats av den heraldiska 
forskningen , och litteraturen i amnet 
ar sparsam. Kan darfOr denna !ilia 
orientering vidga intresset och inbjuda 
till diskussion har fOrfattaren natt sitt 
mal. 

Litteratur 
Fahne, A.: Forschungen auf dem Ge· 

biete der rheinischen und westphalischen 
Geschichte. Koln 1866. 
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~AINT JOHN 

SAINT JOHN 

5. No.gra exempel po. bri
syrer inom den engelska 
slakten Saint John. Alla il
lustrationerna utom figur 2 
ar utforda av forfattaren. 

A. Freih. v. Hoiningen-Huene: Notizen 
in Betreff der geographisch-heraldischen 
Gruppen (Anzeiger flir Kunde der Deut
schen Vorzeit nr. 2 1868, Organ des ger
manischen Museums). 

Hauptmann, F.: Zehn mittelrheinische 
Wappengruppen. (Jahrbuch der Herald. 
Gesellschaft Adler. Wien 19(0). 

Ewald, W .: Rheinische Siege!. Bonn 
1941. 

Moller, Waiter: Stamm-Tafeln West
deutscher Adels-Geschlechter im Mittel
alter. Die Wappengruppe mit den See
blattern. Darmstadt 1922-50. 

Posse, Otto: Die Siegel des Adels der 
Wettiner Lande. Dresden 1903. 

Ruppel, A.: Johannes Gutenberg. Ber
lin 1939. 

Charles Prince of Schwarzenberg: Dif
ferencing in old Bohemia. (The Armo
rial Vol. I No. 4 1960). 

Gelre's Wapenboek: Edition V. Bouton. 
Paris och Bruxelles 1881. 

Adam-Even, P. et Jequier, L.: Un ar
morial franc;ais du XlIIe siecle, L'Ar
moria I Wijnberghen (Archives Heraldi
ques Suisses 1951). 

Mathieu, Remi: Le Systeme Heraldi
que Frant,;ais. Paris 1946. 

Collins, S. M.: Differencing in Eng
lish Medieval Heraldry (The Antiquaries' 
Journal 1946). 

Foster, J.: Some Feudal Coats of Arms. 
London 1902. 
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skisserade. De nordiska vapengrupper· 
n a kunde dock tarva en sarskild ut· 
redning. 

Mot slutet av 1400·talet utbildas 
efter hand sarskilda system fOr slakt· 
vapen, dar bl.a. olika bitecken kom 
att få en alltmer bestamd innebord. 
Dessa system skall dock ej har nar· 
mare beroras, då de faller utanfOr 
ramen fOr amnet, liksom bruket alt 
sammanfOra 2 eller flera vapen i 
skolden. Skoldemarkena har legat till 
grund fOr denna utredning om vapen· 
grupper. En annan intressant fOre· 
teelse i detta sammanhang ar det lo· 
kaia modet, då det galler hjalmpryd· 
nader. VarfOr har t.ex. så många slak· 
ter i Rhen·området hundhuvuden som 
h jalmprydnader? 

Vapengruppernas problem har hit· 
tills fOga beaktats av den heraldiska 
forskningen , och litteraturen i amnet 
ar sparsam. Kan darfOr denna lilla 
orientering vidga intresset och inbjuda 
till diskussion har fOrfattaren nått sitt 
mål. 

Litteratur 
Fahne, A.: Forsehungen auf dem Ge· 

biete der rheinisehen und westphalisehen 
Geschiehte. Koln 1866. 
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5. Några exempel på bri· 
syrer inom den engelska 
slakten Saint John. Alia il· 
lustrationerna utom figur 2 
ar utforda av forfattaren. 

A. Freih. v. Hoiningen-Huene: Notizen 
in Betreff der geographiseh.heraldisehen 
Gruppen (Anzeiger fUr Kunde der Deut· 
sehen Vorzeit nr. 2 1868, Organ des ger· 
manisehen Museums). 

Hauptmann, F.: Zehn mittelrheinisehe 
Wappengruppen. (Jahrbueh der Heraid. 
GeselIsehaft Adler. Wien 19(0). 

Ewald, W .: Rheinisehe Siegel. Bonn 
1941. 

Moller, Walter: Stamm-Tafeln West· 
deutseher Adels·Gesehleehter im Mittel· 
alter. Die Wappengruppe mit den See· 
blattern. Darmstadt 1922-50. 

Posse, Otto: Die Siegel des Adels der 
Wettiner Lande. Dresden 1903. 

Ruppel, A.: Johannes Gutenberg. Ber· 
lin 1939. 

Charles Prinee of Sehwarzenberg: Dif· 
ferencing in old Bohemia. (The Armo· 
rial Vol. I No. 4 1960). 

Geire's Wapenboek: Edition V. Bouton. 
Paris oeh Bruxelles 1881. 

Adam·Even, P. et Jequier, L.: Un ar· 
morial franc;ais du XlIIe siede, L'Ar· 
morial Wijnberghen (Arehives Heraldi· 
ques Suisses 1951). 

Mathieu, Remi: Le Systeme Heraldi· 
que Fran<,;ais. Paris 1946. 

Collins, S. M.: Differencing in Eng· 
lish Medieval Heraldry (The Antiquaries' 
Journal 1946). 

Foster, J.: Som e Feudal Coats of Arms. 
London 1902. 
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