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Tvi
Två gamla Vapens Vandring
Av Torvald T:son Hohenthal

ET AR mycket vanligt att ett attevapen av en eller annan anledning
D
overtagits av en frammande slakt och

som med en lång
IAng åra
lira styr sitt skepp fram
over va~tnet, medan en annan person i
skeppets for synes syssla med seglet; ovan-

slUunda .fmtlever. i ett annat land an
sålunda
ursprungslandet. Daæmot
Davemot ar det icke lika
vanligt, att ett dylikt vapens vandring kan
bevisas dokumentariskt. Forfattaren till
dessa rader råkar
rll.kar ha kfumedom om tvanne sådana
s~dana vapen, vilkas vandring måhanmllian.
da kan intTessera
intressera .Heraldisk Tidskrifts.
lasekrets.
Det galler två
tv~ tyska atters vapen, von
Vergens och von Warnerns. Det forra
nyttjas i Finland (och Sverige) av slakten
sllikten
NauklCr (resp. Naucler) med harstamning
frm atten von Vergen. Slakten (von) Hohenthal nyttjar det senare.
På
p~ universitetet i Tiibingen, en liten
stad mellan Bodensjon och Stuttgart, hanger .elt
dt portratt (en kopia från
fr~n 1500-talet
av ett original från
fr~n 1477) av universitetets
fOrsta rektor Johann es von Vergen . I ovre
hogra hornet av portrattet ses atten von
Vergens vapen (figur 1) : ett forntidaskepp
med ett segel fOrsett med ett kars; mitt i
skeppet skymtar bakom seglet ·e n person,

2. Avtryck av Gunnal'
Gunnal· Nauclers vapenring,
1962. Har saknas skeppets .besattning.
och .passagerare •.

1.
l. Vapnet på
pa Johannes von Vergens portriitt, kopia efter original från
tratt,
fran 1477.

om skohlen
skoNien ar en hjalm placerad och
derma tack,es av en praktfull krona; från
fr~n
kronan utgå
utgll tvanne ålIror,
ror, snett uppåt
upp~t åt
lit
sidorna,och inne i kronan, mellan åror~ror
na, hållande
hllllande i dem med
moo utstrack,ta armar
stllr en i svart kåpa
står
kllpa med jattestora knappar ikladd person; denna persons huvud
har liksom den med seglet sysslandes en
huvudbonad, från
frlln vilken svajar
svaj ar ett par
lllnga tyg{likar.
långa
tyg£likar. Tydligen symboliserar
vapnet Johannes von Vergens, .farjemannens., namn.
I enlighet med tidens sed andrade Johannes von
van Vengen sitt fadernearvda namn
~ill det synonyma Nauclerus, .farjeman.
~iH
eller .styrman., och nar han adopterade
sin systers soner, Johannes och Gregorius
Nauclerus.
Ziegler, fingo dessa namnet NaucIerus.
Den form (1493-1556), prost i Goppingen.,
hade bl.
bI. a. sonen Olof Nauclerus, som
emigrerade tiH
till Sverige och blev stamfar
fOr den stora rikssvenskaslåkten
rikssvenskaslakten Naucler
och den finlandska slåkten
slakten Naukler. Det
von Vergen-NaucIerus'ska vapnet nyttjas
fortfarande av den enda i Finland nulevande manliga medlemmen av slakten,
herr Gunnar Naucler i Helsingfors
He1singfors (fig.2).
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Tva vapens (landring
Tvd
vandring
Den till Sverige från
£ran Tyskland emigrerade Olof
010f Nauclerus' sonssonssonson, regementsskrivaren och godsagaren Enoch
Naucler, blev 1762 adlad med namnet
Furuhjelm efter den av honom agda
Hongola gård,
gird, (honka = den fim,ka
finsk:a benamningen p~
på Iura)
fura) i Urjala socken.
Markligt nag
nog återfinnes
herfinnes ingenting av det
von Vergenska vapnet i det Furuhjelmska.

•
Enligt ett protokoll fort vid
yid Nykarleby
.Host- och vinterting 1788., § 87, den 4
december, .fOrekom
.fOækom Rådma.nnen
R~dma.nnen i Nykarleby Stad Herr Petter Appelberg samt
androg i anledning af fOregående
fOreg~ende stamning å~ Capitainen Waladle Herr Claes
Jacob
]acob Hohenthal at han år
~r 1773 uppå
upp~ anmodan åt
~t Swaranden graveradt et Stål
St~l
Signete fOr hwilket han borde i betalning
erhålla
erh~lla Två
Tv~ riksdaler Trettiotvå
Trettiotv~ Skillingar Specie._ Detta .Stll
.Stål Signete. har sedermera gått
g~tt i arv inom medlemmar av
slakten Hohenthal i Finland och befinner
sig nu hos fOrfattaren av dessa rader.
Huru ser ovanniimnda sigill ut? Tvars
sel' man tre femuddiga stjarover skolden ser
nor i rad och mellan två
tvi stmtsfjadrar
strutsfjadrar

3. Kapten Claes Jacob von Hohenthals
sttllsignet 1773. Fot. L. Axen.
stålsignet
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4. Triisnitt av von Wamer(n)ska vapnet_
Efter Muschards .Denkmal der uhralten,
Elter
berilhmten, hochadelichen
beruhmten,
Geschlechter . .. ', 1708.
ovanpå hjalmen ses ocksi
ovanpi
också en stjarna
(figur 3). Varifrån
Varifr~n fick kapten Hohenthal
iden till detta sitt vapen?
Kapten Hohenthals fOraldrar voro
varo faItvabeln, sedermera lojtnanten Joachim
]oachim
Hohenthal och Beata Augusta von Warnemo Enligt Kneschkes .Adelslexicon. ar
nem.
atten von Warner(n) en gammal adlig alt
att
fdn
från Hannover, kand sedan 1300-talet,
och dess vapen ar: . in Silber ein blauer
Querbalken mit drei silbernen Sternen
Stern en
belegt. (se figur 4). Allt
AUt talar fOr att vap net i kapten Hohenthals sigill
sigil! ar atten
von Warner(n)s vapen. Av någon
n~gon anled ning lat han 1773 gora sig ett sigiIl
sigill med
sin mors attevapen och lamnade (med
avsikt?) bort skoldens tvarbjalke.
Ktten
Atten von Warner(n)s vapen har sedermera anvants av kapten C. J. Hohen.tha1s
talrika avkomlingar i flere generationer
och anvandes fortfarande. Den 1773 bo.r tlamnade tvarbjalken på
pi vapenskOlden
återfinnes
iterfinnes doch sedan 1930-talet p~
på flere
av de vapenringar och prydnadsforem~l
prydnadsforemål
med vapnet, som tagits i bruk av sliiktens
slaktens
medlemmar.
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