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E SVENSKA sHikterna
sliikterna FalkenIedas tillbaka till en viss
berg kan ledas
Diedrich von
van Falkenberg, som 1450
var herre till Schonermarkt vid
yid Angermiinde i Mark Brandenburg. Den
fOrtjanstfulle sHiktforskaren, framlidne
fOrtjiinstfulle
friherren och
oeh majoren
ma joren Fredrik FalkenFaIkenberg, har lagt
Iagt ned mycken
myeken moda fOr
att soka
sok a anknyta sIakten
sliikten till någon
nagon av
de talrika sHikter
sliikter FaIkenberg,
Falkenberg, som
finns eller funnits på
pa tyskt område,
omrade,
men utan framgång.
framgang. Elgenstierna
EIgenstierna redoockså i inledningen
inIedningen till slaktens
sliiktens
gor ocksa
geneaIogi
genealogi fOr några
nagra olika
oIika sIakter
sliikter FalFaI£ran den
kenberg, men de fOr alIa från
svenska sIakten
slakten avvikande vapen_
Den svenska sIiirkten
sliirkten Falkenberg
FaIkenberg fOr
en hiiroldsbild,
haroIdsbild, en av silver och rott
sehackrutad
schackrutad skOld, all
alltid
tid del ad sa
så att
faItet får
fiiltet
far 12 rutor (se figur l).
I). Låtom
Latom
oss bortse från
fran slaktnamnet
sIaktnamnet och
oeh i
stallet
stiillet taga vapenbilden som utgångsutgangspunkt fOr ett fOrsok att finna den
sIaktkrets
sliiktkrets eller den vapengemenskap
varifran sIakten
varifrån
sliikten utgått.
utgatt. Under medeltiden var ett sIaktnamn
sliiktnamn ganska labilt,
Iabilt,
medan en vapenbild
vapenbiId med vissa undantag var fOrhållandevis
fOrhallandevis stabil.
atervander till Brandenburg. LanVi återvander
det oster om Elbe
EIbe var vi denna tid
ett kolonisationsområde
koIonisationsomrade med tyska invandrare, en koloniseringsprocess
koIoniseringsproeess som

D

annu
iinnu pågick,
pagick, men som tagit sin borjan
nagra århundraden
några
arhundraden tidigare_ Det fOrefaller då
da ganska sannoIikt,
sannolikt, att sIakten
sliikten
inte har sitt ursprung i den trakt dar
diir
den fOrst upptriider,
upptrader, utan kommit
vaster eller sydvast
viister
sydviist ifrån,
i£ran, från
fran det
gamIa tyska området.
gamla
omradet. Personer
Person er med
namnet Falkenberg
FaIkenberg fOrekommer i trakten av Angermiinde redan på
pa 1300taIet,
talet, deras vapen ar dock ej kiinda.
kanda.
Schackrutmonstret som vapenbild
fOres av sIakter
sliikter bI
bl a i Rhenlandet,
RhenIandet,
Franken och
oeh i de tyskbohmiska granstrakterna. Antalet rutor varicrar iiven
liven
inom sIakterna
sliikterna liksom tinkturerna.

1. Falkenbergvapnet efter Carlskiolds
vapenbok.
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2. Sigill f6r Dietrich von Hohnstein,
.S. T heoderici Comitis de H onsteyn.,
1359. Efter Posse.

Silver och
oeh rott fOr ex. vis Starkenburggrenen av sHikten
slakten Spanheim i Rhenlandet och
oeh Wagegg i Franken. Rutmonstret utgores har som regel av
mindre rutor. Dessa slakter och
oeh ;'ttåtskilliga andra kan vid narmare påp!l.seende bortgal!ras. Namnskick., godsens geograIiska belagenhet och
oeh vasal!fOrhål!anden
fOrhiUlanden talar mot varje samband.
Vi har daremot en annan slakt, som
vi skal! granska narmare. Det ar greveslakten Hohnstein till borgen och
oeh
grevskapet av samma namn vid Nordhausen i norra Thuringen. Slakten
SHikten
kan ledas til!baka
tillbaka till 1l00-talet och
fOrde alltsedan sitt .{orsta framtradan de en schackrutad
sehaekrutad skOld, konstant innehiUlande 12 rutor, al!tså
nehål!ande
al!tsa precis som
det falkenbergska vapnet, och
oeh tinkturerna ar desamma,
desamrna, silver och
oeh rott (se
figur 2).
2) .
Hohnsteins hjiilmprydnad i aldsta
tid ar enlig t Posse (se litteraturfOrtecklitteraturfOrteekningen) ej Hnd.
kand. I Armorial Gelre avbildas Hohnstein-vapnet ookså
ooks!l. utan
hjalmprydnad, men !l.åtminstone
tminstone en
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linje fOrde (c.
(e. 1318) efter fOrvarvet av
grevskapet Klettenberg grevarna von
Klettenbergs hjalmprydnad, två
tva hjorthorn (se figur 3). Fragment av en sannolikt aldre hjalmprydnad påvisas
pavisas
emel!ertid av Neubeoker i vapensviten
pa rådhusbordet
på
radhusbordet i Liineburg, som kan
dateras til!
till c.
e. 1330. Har kan skonjas
två vingar, dexter rod, sinister vit och
tva
oeh
mel!an dem något
n!l.got obestamt fOremål
fOremal
omvaxlande av rott ach
oeh vitt. HjiilmHjalmprydnaden bevisar i och fOr sig ingenting, då
da den ofta utg'jorde
utgjorde skiljetecken
mellan olika grenar av en sHikt,
slakt, mell
Falkenberg fOr som bekant en vinge,
sehaekrutad
schackrutad iskoldens
i skoldens farger.
Vid en narmare granskning av si
slaktaktten Hohnsteins kanda medlemmar
oeh deras fOrehavanden framgår,
och
framgar, att
en Johann von (Hohnstein) Heldrungen (se figur 3) år
ar 1457 pantsatte och
oeh
sedermera sålde
salde sitt gods Heldrungen
i Thiiringen och
oeh gick
giek i brandenburgisk tjanst. Han erholl darvid godset
Vierraden, ett 30-tal mil nordost om
den gamla hemorten, och
oeh efter
eftcr vilket
han sedan kallade sig.
Vid en blick
bliek på
pa kartan finner man
att Vierraden just gransar till Schonel"

3. Sigill från
fran 1452 f61' Johann von Hohnstein, .Grave Hans von Honstein c , alias
Johann von H eldrungen, senare von Vierraden. Efter
Etter Posse.

Falkenbergs schackrutor
markt, godset som falkenbergarnas
stamfader innehade 1450. Kan detta
enbart vara en tiIWi.llighet? I falkenbergska slakten ar typiska fOrnamn
Diedrich, Hans (Johann) och Heinrich.
Dessa ar också
ocksa de vanligast fOrekommande namnen inom slakten Hohnstein. Detta fOrhållande
fOrhllllande motsager inte
ett slaktskapsforhållande,
slaktskapsforhallande, men bevisar
just ingenting i detta fall , då
dll dessa
fOrnamn ar ytterst vanliga i denna del
av Tyskland vid denna tid. Ovannamnde Johann von Heldrungens fader hette Heinrioh och dennes farfar
Diedrich, darpå
darpll finner man omvaxlande Heinrich
HeinriGh och Diedrich bakåt
bakat till
1200-talets borjan.
Av det bristfalliga genealogiska matillgang till
til! har således
sllledes
terial jag haft til!gång
inte något
nagot slaktsamband kunnat påpa-

visas. Slakten
SI akten Falkenberg kan också
ocksll
ursprungligen ha varit vasaller eller
borgman under Hohnstein. Samband
Sam band
mellan vapnen fore faller
fall er i varje fall
hogst sannolikt. Ett uppslag som med
varm hand overlamnas til!
till genealoger
av facket.
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