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Nagot om symboler 
och attribut i svenska adelsvapen 

fran medeltid och Vasatid 
Av Rutger GTOneborg 

H ERALDIKEN ar en historisk 
hjalpvetenskap oeh sysslar fOre

tradesvis med de adliga vapnens upp
komst oeh utveekling, de havdvunna 
tormerna fOr vapnens utformning, re
gistrering oeh identifiering av befint
liga vapen, regler for nybildning av 
vapen o.s.v. Heraldiken har daremot 
endast i ringa utstraekning sysslat med 
vapnens ideinnehall, namligen den 
symbolik oeh emblematik som kommit 
till anvanclning. En nutida brittisk he
raldisk fOrfattare har oeksa framballit, 
att endast tillfalligtvis kan ursprunget 
till vapenbilderna sparas. Detta torde 
framst ha sin forklaring dari, att va
penbeskrivningarna i skoldebreven en
ligt medeltida tradition ytterst sallan 
lamna nagon fOrklaring till vapenbil
derna utan angiva endast deras utseen
de. Detta kan i sin tur mahanda fOr
klaras darmed att de aldre medeltida 
vapnen troligen saknade egentligt ide
inneball, sarskilt gaIler val detta de 
rena haroldsbilderna. Vapnen voro ur
sprungligen igenkanningsmarken, oeh 
fOrst sa smaningom - kanske framst 
under 1400-talet - borjade man i va
penbilclerna se mer eller mindre klart 
utformade ideinnehalI. Belagg harfOr 
finnes bI. a. i ett fatal svenska skolde
brev, dar forklaringar till symbolik 
oeh emblematik infOrts (ex.vis grevliga 
atten von Aseheberg). 

Nar underteeknad ar 1961 var med 
om att genom fOra en ny hangning av 
vapensk61darna i Riddarhusets stora 
sal, blev jag faseinerad av den fantasi 
oeh omvaxling i val av vapenbilder 
oeh attribut, som i all synnerhet kan
neteekna de svenska adelsvapnen fran 
1600·talet. Man har visserIigen stun
dom ansett att vad som darvidlag astad
koms, kan betraktas som en heraldi
kens fOrfalloperiod, men detta hindrar 
fOrvisso ieke att vapenbildarna aro av 
stort kulturhistoriskt intresse oeh val 
fOrtjana att narmare utforskas. Visser
ligen kan, som fOrut antytts, vapen
bildarnas ursprung oeh ideinnehall i 
brist pa harfOr erforderliga kallor 
mera sallan med full sakerhet konsta
teras. Det har likval visat sig mojligt 
att genom studium av den adlades el
ler i hogre stand upphojdes levnads
oeh slaktforballanden liksom aven ge
nom jam£orande studier med andra 
vapen oeh tidsfOrhallanden atminstone 
har oeh dar finna forklaringar till va
penbilder oeh vapenattribut. 

Till svarigheterna yid ett studium 
av de svenska adelsvapnens symbolik 
oeh emblematik hor givetvis det fOr
hallandet att vapnens utseende stund
om nagot skifta fran tid till annan. 
Utgangspunkt har dock varit riddar
hussalens vapensk61dar, dar sa kunnat 
ske jamfOrda med skoldebrevens va-
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H ERALDIKEN ar en historisk 
hjalpvetenskap och sysslar fOre

tradesvis med de adliga vapnens upp
komst och utveckling, de havdvunna 
tormerna fOr vapnens utformning, re
gistrering och identifiering av befint
liga vapen, regler for nybildning av 
vapen o.s.v. Heraldiken har daremot 
endast i ringa utstrackning sysslat med 
vapnens ideinnehåll, namligen den 
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derna utan angiva endast deras utseen
de. Detta kan i sin tur måhanda fOr
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sprungligen igenkanningsmarken, och 
fOrst så småningom - kanske framst 
under 1400-ta1et - borjade man i va
penbilclerna se mer eller mindre klart 
utformade ideinnehåll. Belagg harfOr 
finnes bl. a. i ett fåtal svenska skolde
brev, dar forklaringar till symbolik 
och emblematik infOrts (ex.vis grev liga 
atten von Ascheberg). 

Nar undertecknad år 1961 var med 
om att genom fOra en ny hangning av 
vapensk61darna i Riddarhusets stora 
sal, blev jag fascinerad av den fantasi 
och omvaxling i val av vapenbilder 
och attribut, som i all synnerhet kan
neteckna de svenska adelsvapnen från 
1600·talet. Man har visserligen stun
dom ansett att vad som darvidlag åstad
korns, kan betraktas som en heraldi
kens fOrfalloperiod, men detta hindrar 
fOrvisso icke att vapenbildarna aro av 
stort kulturhistoriskt in tresse och val 
fOrt jana att narrnare utforskas. Visser
Iigen kan, som fOrut antytts, vapen
bildarnas ursprung och ideinnehåll i 
brist på harfOr erforderliga kallor 
mera sallan med full sakerhet konsta
teras. Det har likval visa t sig mojligt 
att genom studium av den adiades el
ler i hogre stånd upphojdes levnads
och slaktforhållanden Iiksom aven ge
nom jamforande studier med andra 
vapen och tidsfOrhållanden åtminstone 
har och dar finna forklaringar till va
pen bilder och vapenattribut. 

Till svårigheterna vid ett studium 
av de svenska adelsvapnens symbolik 
och emblematik hor givetvis det fOr
hållandet att vapnens utseende stund
om något skifta från tid till annan. 
Utgångspunkt har dock varit riddar
hussalens vapensk61dar, dar så kunnat 
ske jamfOrda med skoldebrevens va-
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penbeskrivningar. Vapenavbildningar
na i de olika vapenboekarna grunda 
sig vasentligen pa dessa bagge kaUor. 
Det bor likval papekas, att en vi ss 
standardisering av vapnens utseende 
genomfOrdes yid Riddarhusets instif
tande. Salunda aro hjalmarnas ut
seende i regel nara nog identiska 
d. v. s. den s.k. oppna tornerhjalmen. 
Likasa aro hjalmtaekenas utformning 
merendels helt standardiserade, ehuru 
med olika modetyper under skilda 
tidsperioder. Vapenbilder oeh hjalm
prydnader fOrete daremot en ofta fas
cinerande fantasi oeh omvaxling. 

For att nagot narmare forsoka ana
lysera de svenska adelsvapnens sym
bolik oeh emblematik fram till karo
linska tidens inbrott (1654) kan det 
vara lampligt att indela tiden i fOl
jande tre perioder. 

I. Medeltid oeh aldre Vasa-tid fram 
till Gustaf l:s dod 1560, d. v. s. det 
aldre fralsets tid, stormansslaktarna 
oeh rusttjanstadeln, aven om sKolde
brevsadel samtidigt tillkom fr. o. m. 
Erik av Pommerns tid. 

Il. Senare Vasa-tid till Riddarhusets 
instiftande (1560-1626), d.v.s. den tid 
da skoldebrevsadlande helt genomfor
des oeh de fOrsta grevliga oeh friherr
liga atterna tillkommo. 

Ill. Efter Riddarhusets instiftande 
(1626-1654), en tid da adlandet aUt
mer okade i omfattning fOr att tillsvi
dare kulminera under drottning Kri
stina. 

L Medeltld och didre Vasa-tid 
1280-1560 

Ett forsok att studera de medeltida 
adelsvapnens symbolik ar egentligen 
ganska fafangt, ty kiillorna harvidlag 
aro ytterst magra oeh svaratkomliga 
fOr att ieke saga obefintliga. Man far 
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darfOr huvudsakligen inskranka sig till 
en aIlman overbliek over vapenbilder
nas oeh vapenformernas utveekling. En 
sadan overbliek finnes redan i Hans 
Hildebrands .Sveriges Medeltid., del 
Il. Har mi darfor endast goras nagra 
allmanna anteekningar oeh reflexio
ner. 

De medeltida adelsvapnen voro fran 
borjan igenkiinningstecke n pa skold
arna. De rena haroldsbilderna torde 
val knappast varit grundade pa nagot 
egentligt ideinnehall. Visserligen ut
veeklades sa smaningom, sarskilt i 
1400-talets Burgund, en fantasirik sym
bolik ieke minst ifraga om farger, men 
det ar tveksamt om denna fiek nagon 
egentlig betydelse i Sverige. Det kan 
anmarkas att bland vapenbilder av ha
roldsbildkaraktar ar sparren den i Sve
rige oftast fOrekomrnande. Vad betraf
far vapenskoldens uppdelning sa fOre
komrner redan under tidig medeltid 
delade, kluvna, styekade oeh fyrdelade 
skOldar, men dessa tiIlhora i regel ut
ifran invandrade slakter. Det overvag
ande flertalet svenska medeltidsatter 
ha odelad skold med en enkel vapen
bild huvudsakligen fran djurvarlden 
oeh vaxtvarlden, men stundom aven 
andra fOre mal. 

Den intressanta fragan ar givetvis 
hur dessa vapenbilder vaIdes d.v.s. hu
ruvida ell er i vilken utstraekning de 
voro uttryek fOr nagon' symbolik ell er 
emblematik. Djuren betraktades san
nolikt som sinnebilder fOr vissa mansk
liga egenskaper, sas om mod, djarvhet, 
styrka, listighet, klokhet, snabbhet 
o.s.v. Det ar val mojligt att aven va
penbilder ur vaxtvarlden kunde utgo
ra sinnebilder fOr manskliga egenskap
er. Huru harmed kan fOrhalla sig fOr
lorar sig sannolikt i en symbolvarld 
med rotter fran forntida hedniska mo
tiv oeh fran den kristna mytologin. 
Det ar aven tankbart att vapenbilder 
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uppkommit sasom fi:iljd av bararens 
vedernamn. \ 

Det ar pafaIlande att de medeltida 
vapenbildarna - dar de ieke aro rena 
haroldsbilder - i framsta rummet han
fOra sig till djurvarlden oeh vaxtvarI
den d. v. s. ytterst patagliga oeh viil
kanda fOrhaIlanden. DjurvarIden har 
dock stundom berikats med fantasi
djur sasom grip, drake, lejonorn o.s.v. 
Vissa begransningar kunna darjamte 
pavlsas, saJunda saknas veterligen 
hundar, ett tydligen mindre uppskattat 
djurslag. Forutom bilder ur djur- oeh 
vaxtvarlden fOrekomma givetvis sasom 
vapenbilder manskliga figurer oeh 
kroppsdelar, bruksforemal, vapen m.m. 
Kant ar emellertid att korset meren
dels saknas i svensk medelticla heral
dik, vilket anses bero pa att svenskar
na foga deltogo i korstagen. 

6verhuvudtaget maste man emeIler
tid konstatera att det ieke Jater sig 
gora att urskilja nagra klara tendenser 
ifraga om vapenbildernas symbolik 
under medeltiden. Det gaIler ju oeksa 
en tidsperiod av mer an 300 ar med 
ytterst vaxlande tidsfOrhaIlanden, 
bristfallig organisation oeh systematik, 
samt mangder av ofta okunniga, stad-

1. Atten nr 28 Bille at Dy
beck, medeltida dansk adel. 
Haroldsbild med hjalmpryd
£lad fdn 1300-talet. Alia il
Iustrationer aro efter va
penskoldar i riddarhussalcn, 
fot. Riddarhuset. 

Svellska adelsvapen 

se sjalvsvalcliga oeh sjalvmedvetna samt 
oeksa fantasirika barare av de nyska
pade vapenbilderna. Samtidigt voro de 
emeIlertid paverkade av de framst 
fran Frankrike emanerande strangt ri
go rosa heraldiska formerna oeh reg
lerna. 

Hur Hingt tillbaka i tiden som 
hjalmprydnadens ursprung kan spa
ras ar vaI svart att avgora. Att bara 
en fjader i hatten torde vara urgam
mal manlig fafanga. - Buffelhorn, 
inom heraldiken kaIlade vesselhorn, 
kunna sparas atminstone till vikinga
tiden. De blevo under medeltiden i 
Sverige ett myeket vanligt heraldiskt 
attribut. Under senare delen av 1300-
talet fOrsagos de ofta med utstaende 
fjadrar eIler liknande. Detta synes un
der 1400-talet blivit omodernt. Vessel
hornen forekommo under saval me
deltiden som Vasa-tiden, men synes ha 
tillhort en fOrlI.ldrad stil under fOl j
ande period. - Av sarskilt intresse ar 
aven anvandningen av pafagelsfjadrar. 
Man kan gissa att detta bruk uppkom 
som en foljd av korstagen oeh ar i sa 
fall av myeket aldrig art. Det fOrefal
ler oeksa som om pafagelsfjadrar fOre
tradesvis anvants av gamla fOrnamliga 
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uppkommit såsom fi:iljd av bararens 
vedernamn. \ 
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fOra sig till djurvarlden och vaxtvarI
den d. v. s. ytterst påtagliga och viil
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der 1400-talet blivit omodernt. Vessel
hornen forekommo under såval me
deltiden som Vasa-tiden, men synes ha 
tillhort en fOråldrad stil under fOl j
ande period. - Av sarskilt intresse ar 
aven anvandningen av påfågelsfjadrar. 
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ler också som om påfågelsfjadrar fOre
tradesvis anvants av gamla fOrnamliga 
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adelssIakter. Det ma vidare papekas att 
lansfanor d. v. s. yid ryttarlansar His
tade fanor eller standertar forekom
ma redan pa medeltiden, tydligen helt 
enkelt som ett valkant attribut fOr en 
riddare oeh adelsman. Lansfanorna 
blevo sedermera under 1600-talet ett 
av krigare f1itigt anvant attribut, med 
vaxlande innebord. 

Det kanda forhallandet att hjalm
prydnaden ofta ~lterupprepar vapen
bilden harstammar fran medeltiden, 
da hjalmprydnaden annu hade en 
praktisk betydelse, den ar namligen 
synlig Iran alla hall under det att vap
net p~l skolden endas t synes i en rikt
ning. - Slutligen bor framhlUlas a tt 
medeltida litters hjalmprydnader emel
lanat torde ha tillkommit eller fOr
battrats, da attens vape nsk61d uppsat
tes pa Riddarhuset. 

I borjan av 1400-talet tillkom yid 
sidan av det gamla rusttjanstfralset ad
lande genom skOldebrev, var vid vap
nets utseende Iaststalldes av konung
en. Detta synes doek ieke ha inne
burit nagon egentlig £Orandring av ve
dertagna medeltida heraldiska former. 
Det iir daremot mojligt att skoldebre
yen bidrog till att vapnet £Orbehalls 
en viss familj genom manlig arvs£oljd. 
U nder medeltiden £Orekom namligen 
ofta att vapnen arvdes pa kvin nolin
jen avensom att nya vapen skapades 
genom sammansattning av vapenbilder 
[ran faderne oeh modernevapen ett 
fOrhallande som gor den medeltida h e
raldiken sardeles svaroverskadlig. 

ll. Senare Vasa-tid 
till Riddarhusets instiftcmde 

1560-1625 

T iden fran konung Erik XIV:s tron
tilltrade oeh £ram till Riddarhusets in
stiItande ar fOr den svenska adeln oeh 
den adliga heraldiken en overgangs-
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oeh utveeklingstid. Gustaf I:s rege
mente hade alltjiimt ett medeltida 
drag oeh var framfOrallt ett enmans
valde, dar adelns inflytande var be
gransat. Med Erik XIV annammades 
i Sverige renassanskulturen mera hel
hjartat samtidigt som kampen mellan 
kungamakten oeh stormannaatterna 
anyo uppblossade. For att sprida glans 
over kungamakten oeh samtidigt vadja 
till hogadelns gunst utsagos yid ko
nungens kroning ett antal grevar och 
friherrar bland hogfralset. Yid konung 
Johan Ill:s kroning fOrbattrades dar
jamte adelns stallning i samhallet ge
nom £Or densamma fOrmanliga ade1s
privilegier. Adlande genom skoldebrev 
borjade helt ersatta fralseratt enbart 
genom rusttjanstskyldighet. Medelti
dens enkla namnformer borjade sa 
smaningom ersattas av klingande 
adelsnamn bildade efter vapnet, de 
svenska adelsatternas karakteristiska 
namn, vilka helt skilja sig [ran den 
kontinentala feodaladelns namnformer 
i regel hamtade fran ortsnamn. Med 
konung Gustaf Il Adolfs trontilltrade 
1612 borjade man slutligen att in fora 
de nybildade adliga namnen i skolde
breven. 

De heraldiska tormerna borjade un
der denna period agnas okat intresse. 
Vapnets praktiska anvandning som 
igenkanningstecken pa vapenskolden 
hade val redan i huvudsak upphort. 
Vapnet blev mera ett medel att ut
marka adelsmannen framfOr ovriga 
medborgare. Under hela perioden sy
nes det ha varit regel att endast gre
var oeh friherrar tillerkandes kvadre
rad ell er fyrdelad skold, under det 
att ovriga adelsman merendels fOrde 
odelad sk61d, nagon gang delad eller 
kluven. Likasa blev det brukligt att 
grevarnas vapenskold krontes av tre 
hjalmar oeh friherrarnas av tva, ehuru 
undantag harifran fOrekomma. 

Rutger CI-oneborg 

adelssIakter. Det må vidare påpekas att 
lansfanor d. v. s. vid ryttarlansar fas
tade fanor eller standertar forekom
ma redan på medeltiden, tydligen helt 
enkelt som ett valkant attribut fOr en 
riddare oeh adelsman. Lansfanorna 
blevo sedermera under 1600-talet ett 
av krigare f1itigt anvant attribut, med 
vaxlande innebord. 

Det Hnda forhållandet att hjalm
prydnaden oIta återupprepar vapen
bilden harstammar från medeltiden, 
då hjalmprydnaden annu hade en 
praktisk bet ydelse, den ar namligen 
synlig från alla håll under det att vap
net på skolden endas t synes i en rikt
ning. - Slutligen bor framhållas a tt 
medeltida atters hjalmprydnader emel
lanåt torde ha tillkommit eller fOr
battrats, då attens vape nskOld uppsat
tes på Riddarhuset. 

I borjan av 1400-talet till kom vid 
sidan av det gamla rusttjanstfralset ad
lande genom skOldebrev, var vid vap
nets utseende faststalldes av konung
en. Detta synes doek ieke ha inne
burit någon egentlig fOrandring av ve
dertagna medeltida heraldiska former. 
Det iir daremot mojligt att skoldebre
ven bidrog till att vapnet fOrbehålls 
en viss familj genom manlig arvsfOljd. 
U nder medeltiden fOrekom namligen 
oIta att vapnen arvdes på kvin nolin
jen avensom att nya vapen skapades 
genom sammansattning av vapenbilder 
från faderne oeh modernevapen ett 
fOrhållande som gor den medeltida h e
raldiken sardel es svåroverskådlig. 

II. Senare Vasa-tid 
till Riddarhusets instiftcmde 

1560-1625 

T iden från konung Erik XIV:s tron
tilltrade oeh fram till Riddarhusets in
stiftande ar fOr den svenska adel n oeh 
den adliga heraldiken en overgångs-
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oeh utveeklingstid. Gustaf I:s rege
mente hade alltjåmt ett mede1tida 
drag oeh var framfOrallt ett enmans
valde, dar adelns inflytande var be
gransat. Med Erik XIVannammades 
i Sverige renassanskulturen mera hel
hjartat samtidigt som kampen mellan 
kungamakten oeh stormannaatterna 
ånyo uppblossade. For att sprida glans 
over kungamakten oeh samtidigt vadja 
till hogadelns gunst utsågos vid ko
nungens kroning ett antal grevar och 
friherrar bland hogfralset. Vid konung 
Johan IIl:s kroning fOrbattrades dar
jamte adelns stallning i samhallet ge
nom fOr densamma fOrmånliga adels
privilegier. Adlande genom skolde brev 
borjade helt ersatta fralseratt enbart 
genom rusttjanstskyldighet. Medelti
dens enkla namnformer borjade så 
småningom ersattas av klingande 
adelsnamn bildade efter vapnet, de 
svenska adelsatternas karakteristiska 
namn, vilka helt skilja sig från den 
kontinentaIa feodaladelns namnformer 
i regel hamtade från ortsnamn. Med 
konung Gustaf II Adolfs trontilltrade 
1612 borjade man slutligen att in fora 
de nybildade adliga namnen i skolde
breven. 

De heraldiska tormerna borjade un
der denna period agn as okat intresse. 
Vapnets praktiska anvandning som 
igenkanningstecken på vapenskolden 
hade val redan i huvudsak upphort. 
Vapnet blev mera ett medel att ut
marka adelsmannen framfOr ovriga 
medborgare. Under hela perioden sy
nes det ha varit regel att endast gre
var oeh friherrar tillerkandes kvadre
rad eller fyrdelad skold, under det 
att ovriga adelsman merendels fOrde 
odelad skOld, någon gång delad eller 
kluven. Likaså blev det brukligt att 
grevarnas vapenskold kron tes av tre 
hjalmar oeh friherrarnas av två, ehuru 
undantag harifrån fOrekomma. 



Betraffande de heraldiska vapenbil
derna under Idenna period kan man 
spara en tendens att soka nya motiv. 
Daremot ar det svart att urskilja na
gon symbolisk innebord. Vapen med 
krigarattribut borja forekomma, ehuru 
icke i samma grad som langre fram. 
Typiska talande krigarvapen fran 
denna period aro nr 188 Sabelfana 
(1602) och nr 135 Hammarskjolel 
(1610). Vapen med talande sjomilitara 
attribut borja nu ocksa upptrada, sa
som nr 47 Gyllenanckar (1571), nr 131 
Gyllenmars (1586) och nr 216 Gyllen
lood (1591). 

En heraldisk egendomlighet utgora 
de s.k. skoldeknektarnas vapen. Det 
var Carl IX, som genom en kunglig 
fOrordning 1606 bestamde att var och 
en som pa vissa villkor gjorde rust
tjanst skulle erMlla fralseratt jamte 
ett allmant sk61demarke bestaende av 
delad skold i blatt och guld, varpa en 
fOrsilvrad bevapnad arm och pa hjal
men tva forsilvrade vadurhorn kronta 
av tre kronor. Den fOrsta atten med 
elylikt skoldemarke torde vara (nr 141) 
Svard. Flera pa detta satt tillkomna 
atter forekomma fram till 1630-talet, 
men endast en av dem, namligen (nr 
232) Solfverarm, har kvar de tre kro
norna ovanpa hjalmen dock endast pa 
vapenskolden i riddarhussalen men 
icke i vapenbockerna. 

Betraffande hjiilmprydnader borja 
de under medeltiden ymnigt fOrekom
man de vesselhornen bli mera fataliga 
sarskilt under Erik XIV:s och Johan 
III:s tid samt ersattas av mer a omvax
lande, stundom ratt egendomliga 
hjalmprydnader ex.vis nr 162 Galle i 
Sverige troligen en blomma som slar 
ut fran en knopp och nr 187 Hastesko 
af MaIagard en fran ett klot uppsti
gande yngling Mllande tva horn. De 
under medeltiden stundom fOrekom
mande lansfanorna - merendels i vap-

Svenska adelsvapen 

2. Atten nr 135 Hammarskj6ld, adlacl 
1610. Krigarattribut i form av stridsham· 
mare och kulor. Hjiilmprydnacl i anslut· 

ning cliirtill. 

nets huvudfarger - borja ocksa er
sattas av mera varierande fanor i 
hjalmprydnaden ofta i blagula d. v. s. 
svenska farger. Salunda har nr 47 Gyl
lenanckar (1571) troligen ett fOrsta 
embryo till sjomilitart befiilstecken i 
gult och rott, likasa nr 131 Gyllen
mars (1586). Intressant ar aven den 
genom vapenfOrbattring 1573 tillkom
na hjalmprydnaden fOr nr 122 Bagge 
af Boo, som for tre danska flaggor, 
troligen syftande pa sjoslaget yid 
blands norra udde 1564. Mera svar
fOrklarliga aro daremot de i gult, rott 
och bUtt korsade flaggorna i hjalm
prydnaden fOr nr 64 Tawast (1582). 

Bland egendomliga och svartolkade 
vapenbilder ma darjamte namnas ex
vis nr 219 Gronfelt (1613) med tre 
manshuvuden med hoga mossor moj
ligen syftande pa fOrfader sasom borg
mastare och radman. 
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Betraffande de heraldisk a vapenbil
derna under \denna period kan man 
spåra en tendens att soka nya motiv. 
Daremot ar det svårt att urskilja nå
gon symbo1isk innebord. Vapen med 
krigarattribut borja fore komma, ehuru 
icke i samma grad som langre fram. 
Typiska ta1ande krigarvapen från 
denna period aro nr 188 Sabelfana 
(1602) och nr 135 Hammarskjo1d 
(1610). Vapen med talande sjomi1itara 
attribut borja nu också upptrada, så
som nr 47 Gyllenanckar (1571), nr 131 
Gyllenmars (1586) och nr 216 Gyllen-
100d (1591). 

En heraldisk egendom1ighet utgora 
de s.k. skoldeknektarnas vapen. Det 
var Carl IX, som genom en kung1ig 
fOrordning 1606 bestamde att var och 
en som på vissa villkor gjorde rust
tjanst skulle erhålla fra1seratt jamte 
ett allmant sk61demarke bestående av 
de1ad skold i b1ått och guld, varpå en 
fOrsi1vrad bevapnad arm och på hja1-
men två forsi1vrade vadurhorn kronta 
av tre kronor. Den fOrsta atten med 
dy1ikt sko1demarke torde vara (nr 141) 
Svard. Flera på dena satt tillkomna 
atter forekomma fram till 1630-ta1et, 
men endast en av dem, namligen (nr 
232) Solfverarm, har kvar de tre kro
norna ovanpå hja1men dock endast på 
vapensko1den i riddarhussa1en men 
icke i vapenbockerna. 

Betraffande hjiilmprydnader borja 
de under medeltiden ymnigt fOrekom
mande vesselhorn en b1i mera fåta1iga 
sarskilt under Erik XIV:s och Johan 
III:s tid samt ersattas av mera omvax
lande, stundom ratt egendomliga 
hja1mprydnader ex.vis nr 162 Galle i 
Sverige trolige n en b10mma som slår 
ut från en knopp och nr 187 Hastesko 
af Målagård en från ett k10t uppsti
gande yngling hållande två horn. De 
under medeltiden stundom fOrekom
mande 1ansfanorna - merende1s i vap-

Svenska adelsvapen 

2. Atten nr 135 Hammarskjold, adlacl 
1610. Krigarattribut i form av stridsham· 
mare och kulor. Hjalmprydnacl ianslut· 

ning clartill. 

nets huvudfarger - borja också er
sattas av mera varierande fanor i 
hja1mprydnaden ofta i b1ågu1a d. v. s. 
svenska farger. Så1unda har nr 47 Gy1-
lenanckar (1571) troligen ett fOrsta 
embryo till sjomilitart befiilstecken i 
gult och rott, 1ikaså nr 131 Gyllen
mars (1586). Intressant ar aven den 
genom vapenfOrbattring 1573 till kom
na hja1mprydnaden fOr nr 122 Bagge 
af Boo, som for tre danska flaggor, 
tro1igen syftande på sjoslaget vid 
blands norra udde 1564. Mera svår
fOrklarliga aro daremot de i gult, rott 
och b1ått korsade flaggorna i hja1m
prydnaden fOr nr 64 Tawast (1582). 

Bland egendomliga och svårto1kade 
vapenbilder må darjamte namnas ex
vis nr 219 Gronfelt (1613) med tre 
manshuvuden med hoga mossor moj
ligen syftande på fOrfader såsom borg
mastare och rådman. 
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Rtttger CroTleborg 

Natumlisering av utliindska adels· 
man borjar forekomma under denna 
period, ehuru i relativt begransad om· 
fattning. Deras vapen aro merendels 
mera komplieerade an de rent svenska. 
Det ar yid denna tid fOretradesvis 
fraga om baltiska oeh tyska adelsman , 
under det att de senare sa talrika 
skottarna annu icke upptratt. Ett 
egenartat vapen oeh ett egendomligt 
fall ar den ryske bojarsonen, som ad· 
lades nr 45 Rosladin (1625), troligen 
syftar vapnet pa ryskt ursprung oeh 
syensk krigstjanst. 

Ill. Vasa-tiden 
Iran Riddarhusets instiftande 

1625-1654 

Med Riddarhusets instiftande ar 1625 
skapas en fast organisation fOr den 
svenska adeln, som blir en klart ay· 
gransad samhallsklass bestaende av det 
aldre £ralset utokat genom adlande av 
landets framsta militara oeh eivila 
tjansteman samt med ansprak pa att 
utgora landets elit. Adelskap kunde 
numera fOrvarvas endast genom fraIse 
bord eller genom skoldebrev. lndel· 
ningen i tre klasser, namligen I gre· 
var oeh friherrar, II riddarklassen be· 
staende ay andra riksrads attlingar 
samt III ovriga adelsman gay hogfral· 
set en dominerande stallning. 

Denna period kanneteeknas av stan· 
digt pagaende krig fram till Westfali· 
ska freden, da Sverige framtradde som 
en europeisk stormakt innebarande en 
marklig expansion av det svenska sam· 
hall et, vars krigare oeh ambetsman 
fingo nya ansvarsfulla vary saval oster 
som sod er om Ostersjon. Detta med· 
fOrde ett okat adlande oeh framtra· 
dande av en ofta yverboren oeh makt· 
lysten adel, angelagen om synbara 
teeken pa sina nyvunna vardigheter. 
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3. Atten nr 405 Hilles/(old, adlad 1647. 
Tre kaveldun eller hillen p~ gran mark, 
anspelande p~ bostadsorten Hille i Vii· 
stergatland. Hjalmprydnaden enligt me· 
deltida tradition ty~ yesselhorn , omgi· 

vallde ett kaveldun. 

leke minst heraldiken kom harvid att 
spela en betydande ,roll oeh man fin· 
ner under denna period samtidigt 
med en standardisering av formerna 
aven en mangfald, en fantasi oeh om· 
vaxling yid de adliga vapnens ut for· 
mande, som stundom kan synas naiv 
oeh bisarr, men samtidigt ger en in· 
tressant inbliek i den begynnande ba· 
roektidens tankesatt. 

Eftersom den svenska adelns heral· 
dik intimt sammanhanger med namn· 
bildningen bOr fOrst nagra ord sagas 
om denna. Fr. o. m. Gustaf Il Adolfs 
tid infordes adelsnamnen i skoldebre· 
yen, varfOr det nu icke langre var 
fraga om att namnen huvudsakligen 
bildades efter vapenbilderna. Det blev 
i staIlet ofta namnen som utgjorde 
utgangspunkt for vapenbilderna, s.k. 

Rutger Croneborg 

N atw'alisering av utliindska adels· 
man borjar forekomma under denna 
period, ehuru i relativt begransad om· 
fattning. Deras vapen aro merendels 
mera komplicerade an de rent svenska. 
Det ar vid denna tid fOretradesvis 
fråga om baltiska oeh tyska adelsman , 
under det att de senare så talrika 
skottarna annu icke upptratt. Ett 
egenartat vapen oeh ett egendomligt 
fall ar den ryske bojarsonen, som ad
lades nr 45 Rosladin (1625), troligen 
syftar vapnet på ryskt ursprung oeh 
svensk krigstjanst. 

III. Vasa-tiden 
från Riddarhusets instiftande 

1625-1654 

Med Ricldarhusets instiftande år 1625 
skapas en fast organisation fOr den 
svenska adel n, som blir en klart av
gransad samhallsklass bestående av det 
aldre fraIset utokat genom adlande av 
landets framsta militara oeh eivila 
tjansteman samt med anspråk på att 
utgora landets elit. Adelskap kunde 
numera fOrvarvas endast genom fdlse 
bord eller genom skolde brev. Indel
ningen i tre klasser, namligen I gre
var oeh friherrar, II riddarklassen be· 
stående av andra riksråds attlingar 
samt III ovriga adelsman gav hogfral
set en dominerande stallning. 

Denna period kanneteeknas av stan
digt pågående krig fram till Westfali
ska freden, då Sverige framtradde som 
en europeisk stormakt innebaran"de en 
marklig expansion av det svenska sam
hall et, vars krigare oeh ambetsman 
fingo nya ansvarsfulla varv såval oster 
som soder om ostersjon. Detta med
fOrde ett okat adlande oeh framtra
dande av en oha yverboren oeh makt
lysten adel, angelagen om synbara 
teeken på sina nyvunna vardigheter. 
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3. Atten nr 405 Hilleskold, adlad 1647. 
Tre kaveldun eller hillen på gran mark, 
anspelande på bostadsorten Hille i Vii
stergatland. Hjalmprydnaden enligt me
deltida tradition två vesselhorn , omgi-

vande ett kaveldun. 

Ieke minst heraIdiken kom harvid att 
spela en betydande ,roll oeh man fin
ner under denna period samtidigt 
med en standardisering av formerna 
aven en mångfald, en fantasi oeh om
vaxling vid de adliga vapnens utfor
mande, som stundom kan synas naiv 
oeh bisarr, men samtidigt ger en in
tressant inbliek i den begynnande ba
rock tidens tankesatt. 

Eftersom den svenska adel ns heral
dik intimt sammanhanger med namn
bildningen bOr fOrs t några ord sagas 
om denna. Fr. o. m. Gustaf II Adolfs 
tid infordes adelsnamnen i skoldebre
ven, varfOr det nu icke langre var 
fråga om att namnen huvudsakligen 
bildades efter vapenbilderna. Det blev 
i stallet oha namnen som utgjorde 
utgångspunkt for vapenbilderna, s.k. 



talande vapen. Man kan dock emellan
at fraga sig huruvida namnet ell er 
vapenbilden ar det primara. Det blev 
i varje fall allman regel att namn och 
vapen s.a.s. skulle aterge varandra. 
Detta gall er fOretradesvis de heraldiskt 
klingande namn, som fran denna tid 
bli sa typiska fOr den svenska adeln. I 
manga fall fOrbattrades yid adlandet 
tidigare innehaft namn" sa blev ex.vis 
Kempe (nr 395) Kempenskold, Hirt 
(nr 430) Hirtenberg och Storck (nr 502) 
Storckenfelt. Stundom beholls det ur
sprungliga namnet mojligen med til
lagg av ett von. I andra fall blevo orts
namn namnbildande ex. vis (nr 320) 
Igelstrom fran Iglabo, (nr 405) Hille
sk61d fran Hille, (nr 491) Kalmberg 
fran Kalmyra och (nr 612) Wattrang 
fran byn Vattrang. Det bor dock med 
skarpa framhallas att de svenska adels
namnen voro helt frigjorda fran varje 
syftning pa jordbesittning och gods
innehav och skilja sig darmed helt 
fran den kontinentala europeiska feo
daladeln. (Svenska grevars och friher
rars donationsgods tillades namnet.) 
Undantagsvis forekommo dubbelnamn 
ex. vis (nr 263) Planting-Gyllen baga. 
Sasom en kuriositet ifraga om namn 
kan namnas att atten (nr 309) Orrha
nes kvinnliga medlemmar stundom 
kallades Orrhona. 

Betraffande de heraldiska tormerna 
bor framhallas, att man under storre 
delen av Vasa-tiden hade som regel att 
endast grevar och friherrar fOrde fyr
delad skold, men ovriga adelsman ode
lad. Svenska adelsman med fyrdelad 
skold aro salunda mycket flltaliga, un
der det att detta ofta fOrekommer be
traffande naturaliserade utlandska 
adelsman. Delad, kluven och styckad 
skold kommer diiremot mot slutat av 
perioden mer och mer i bruk, spets och 
inbojda skuror aro daremot alltjamt 
sallsynta. Nya haroldsbilder forekom-

Svenska adelsvapen 

ma oveihuvudtaget icke. Heraldikens 
lagar om skoldens farger iakttagas in
galunda alltid med noggrannhet, me
tal! pa metall fOrekommer salunda 
stundom. Av intresse ur fiirgsynpunkt 
ar adliga at ten (nr 663) Dahlepils va
pen. Den adlades 1506 av Kristian II 
och fick da till vapenbild tva vita kor
sande dalpilar pa rott faIt, d. v. s. de 
danska fargerna. Vid introduktion pa 
Riddarhuset 1660 synes den roda far
gen ha utbytts mot bIlltt. Det ar ocksa 
pllfallande i vilken utstrackning man 
under denna av nationell stolthet 
praglade period i vapenbilder och 
hjalmtacken anvander de svenska bIll 
och gula fiirgerna. 

Det har sagts att »ett vapen ar en 
ide, utformad i bilcl i kontrasterande 
tinkturer efter vissa regler baserade pa 
den medeltida krigarens utrustning 
och representerande sin agare genom 
arftlighet ell er pa annat satt genom 
viss stabilitet« (Berghman). Som 
tidigare anfOrts vet man emellertid 
saIlan huruvida nagon verklig ide lig
ger bakom vapenbilderna. Symbolik 
fOrekommer givetvis i viss utstrack
ning, men det ar ingalunda sakert att 
sa alltid ar fOrhallandet. Emellanat ar 
det en bedrift av nagot slag som illu
streras, ratt ofta fOre fall er det vara 
sjalva namnet, som framstalles i va
penbilden. Men vanligast torde vara 
att det iir den adlades verksamhet el
ler yrke, som genom symboler ell er 
attribut givit upphov till vapenbilden. 
Stundom fOrekommer aven skonjbara 
ordlekar ex. vis (nr 396) Pilegren, dar 
dalpilar sammanfOras med vaxande 
pilblad samt (nr 400) Strusshielm, dar 
fartygsslaget struss och ett strutshuvud 
fOrekomma. 

Ren symbolik synes ofta forekomma 
genom djurbilder. En trana hallande 
en sten i ena klon symboliserar vak
samhet ex.vis (nr 464) Tranefelt. En 
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talande vapen. Man kan dock emellan
åt fråga sig huruvida namnet eller 
vapenbilden ar det primara. Det blev 
i varje fall allrnan regel att namn och 
vapen s.a.s. skulle återge varandra. 
Detta galler fOretradesvis de heraldiskt 
klingande namn, som från denna tid 
bli så typiska fOr den svenska adeln. I 
många fall fOrbattrades vid adlandet 
tidigare innehaft namn" så blev ex.vis 
Kempe (nr 395) Kempenskold, Hirt 
(nr 430) Hirtenberg och Storck (nr 502) 
Storckenfelt. Stundom beholls det ur
sprungliga namnet mojligen med til
lagg av ett von. I andra fall blevo orts
namn namnbildande ex. vis (nr 320) 
Igelstrom från Iglabo, (nr 405) Hille
skOld från Hille, (nr 491) Kalmberg 
från Kalmyra och (nr 612) Wattrang 
från byn Vattrång. Det bor dock med 
skarpa framhållas att de svenska adels
namnen voro helt frigjorda från varje 
syftning på jordbesittning och gods
innehav och skilja sig darmed helt 
från den kontinentaIa europeiska feo
daladeln. (Svenska grev ars och friher
rars donationsgods tillades namnet.) 
Undantagsvis forekommo dubbelnamn 
ex. vis (nr 263) Planting-Gyllen båga. 
Såsom en kuriositet ifråga om namn 
kan namnas att atten (nr 309) Orrha
nes kvinnliga medlemmar stundom 
kallades Orrhona. 

Betraffande de heraldiska formerna 
bor framhållas, att man under storre 
delen av Vasa-tiden hade som regel att 
endast grevar och friherrar fOrd e fyr
delad skold, men ovriga adelsman ode
lad. Svenska adels man med fyrdelad 
skold aro sålunda mycket fåtaliga, un
der det att detta ofta fOrekommer be
traffande naturaliserade utlandska 
adelsman. Delad, kluven och styckad 
skold kommer daremot mot slutat av 
perioden mer och mer i bruk, spets och 
inbojda skuror ara daremot alltjamt 
sallsynta. Nya haraldsbilder forekom-

Svenska adelsvapen 

ma overhuvudtaget icke. Heraldikens 
lagar om skoldens farger iakttagas in
galunda alltid med noggrannhet, me
tall på metall fOrekommer sålunda 
stundom. Av intresse ur fiirgsynpunkt 
ar adliga atten (nr 663) Dahlepils va
pen. Den adIades 1506 av Kristian II 
och fick då till vapenbild två vita kor
sande dal pilar på rott faIt, d. v. s. de 
danska fargerna. Vid introduktion på 
Riddarhuset 1660 synes den roda far
gen ha utbytts mot blått. Det ar också 
påfallande i vilken utstrackning man 
under denna av nationelI stolthet 
praglade period i vapenbilder och 
hjalmtacken anvander de svensk a blå 
och gula fiirgerna. 

Det har sagts att »ett vapen ar en 
ide, utformad i bild i kontrasterande 
tinkturer efter vissa regler baserade på 
den medeltida krigarens utrustning 
och representerande sin agare genom 
arftlighet eller på annat satt genom 
viss stabilitet« (Berghman). Som 
tidigare anfOrts vet man emellertid 
saIlan huruvida någon verklig ide lig
ger bakom vapenbilderna. Symbolik 
fOrekommer givetvis i viss utstrack
ning, men det ar ingalunda sakert att 
så alltid ar fOrhållandet. Emellanåt ar 
det en bedrift av något slag som illu
streras, ratt ofta fOre faller det vara 
sjalva namnet, som framstalles i va
penbilden. Men vanligast torde vara 
att det ar den adIades verksamhet ei
ler yrke, som genom symboler eller 
attribut givit upphov till vapenbilden. 
Stundom fOrekommer aven skonjbara 
ordlekar ex. vis (nr 396) Pilegren, dar 
dalpilar samrnanfOras med vaxande 
pilblad samt (nr 400) Strusshielm, dar 
fartygsslaget struss och ett strutshuvud 
fOrekomma. 

Ren symbolik synes ofta forekomma 
genom djurbilder. En tran a hållande 
en sten i ena klon symboliserar vak
samhet ex.vis (nr 464) Tranefelt. En 
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4. Atten nr 400 Strusshielm, adlad 1647. 
Sjiimilitart attribut i form av en struss 
d. v. s. ett trupptransportfartyg. Hjalm· 
pryclnad ett strutshuvud, troIigen orcllek, 
omgivet av tva tvarskurna svenska flaggor. 

struts med hastsko i nab ben ar sym
bol fOr fOrsakelse ex. vis (nr 342) 
Strussberg. Enhorningar ar en ganska 
ofta anvand symbol, vars innebord 
dock kan variera. En bjorn med en 
sten i ena ramen fOrekommer emel
lanat, ex. vis (nr 358) Bjornhuvud, men 
dess betydelse ar tillsvidare okand. 
Lejonet ar vidare en ytterst vanIigt 
fOrekommande vapenbild, som ofta 
torde beteekna kunglig nad. - Be
traffande adlade prastsoner, Iarda oeh 
civila ambetsman aro symboliska va
penbilder vanIigare an fOr krigare. Sa
dana prasterliga symboler kunna vara 
ett timgIas (nr 304 Printz), en olive
kvist (nr 331 Oljekvist) eller ett lager
barsblad (nr 344 Lagerfelt). - SarskiIt 
aren kring Westfaliska freden aro 
fredssymboIer vanliga. De mest typi-

400 

ska exemplen aro (nr 437) Tauben
felt, fredsduvan, som hemfOrde det 
Osnabriiekska fredsfOrdraget, (nr 432) 
von Sehaar, som Iatit smida om sina 
vapen till pIogbillar samt (nr 438) von 
FaItzburg, pa vars vapen en krigare 
sticker svardet i skidan. Bland my to
logiska figurer forekommer stundom 
Iyekans gudinna Fortuna, ex.vis (nr 
479) LantzenfeIt oeh (nr 512) von 
Main. En egendomlig vapenbild, tro
ligen av symbolisk innebord, har (nr 
523) Rothlieb, ett svaIlande hay mot 
bla himmel. 

Ehuru gransdragningen mellan sym
boIik och emblematik torde vara sva
vande kan man likval saga att emblem 
och attribut till den adlades verksam
het eIler yrke utgora de oftast fOre
kommande vapenbiIderna, sarskilt be
traffande det stora antalet krigare, som 
adlades i samband med det trettioari
ga kriget. Tydliga exempeI harpa fin
ner man i sadana namn med taIande 
vapen som (nr 239) Silverpatron, (nr 
240) Gyllensvard, (nr 316) Stormhatt, 
(nr 317) SabelfeIt, (nr 347) Gyllenpi
stol, (nr 409) Silfvermuskot, (nr 441) 
StaIklinga, (nr 518) HarneskskOld 
o. s. v. Ryttarebilder fOrekomma givet
vis ofta - det ansags namligen att 
»adeIsman horde det till att fakta till 
hast» - ex.vis (nr 158) Reuter af Skal
boo, (nr 314) Reuter, (nr 401) Reuter
feldt, (nr 462) Ridderhielm oeh (nr 
537) RytterskOld. Ryttare oftast pa vit 
Mst anvandas darjamte i grevIiga oeh 
friherrIiga vapen som attribut fOr fait
herrar, kavaIlerigeneraler oeh ryttar
overstar. 6verhuvudtaget fOrekommer 
bland vapenbilderna en mangfald av 
krigarattribut, sasom olika handvapen, 
faltkanoner, kulor, be£astningar m. m. 
Mojligen kan antalet kulor i vapnet 
nagon gang antyda det an tal ganger 
vederborande blivit sarad. En an
markningsvard vapenbiId fOres av at-
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4. Atten nr 400 Strusshielm, adlad 1647. 
Sjbmilitart attribut i form av en struss 
d. v. s. ett trupptransportfartyg. Hjalm· 
pryclnad ett strutshuvud, troIigen orcllek, 
omgivet av två tvarskurna svenska flaggor. 

struts med hastsko i nabben ar sym
bol fOr fOrsakeIse ex. vis (nr 342) 
Strussberg. Enhorningar ar en ganska 
ofta anvand symbol, vars innebord 
dock kan variera. En bjorn med en 
sten i ena ramen fOrekommer emel
lanåt, ex. vis (nr 358) Bjornhuvud, men 
dess bet ydelse ar tillsvidare okand. 
Lejonet ar vidare en ytterst vanligt 
fOrekommande vapenbild, som ofta 
torde beteckna kunglig nåd. - Be
traffande adlade prastsoner, larda och 
civila ambetsman aro symboliska va
pen bilder vanligare an fOr krigare. Så
dana priisterliga symboler kunna vara 
ett timglas (nr 304 Printz), en olive
kvist (nr 331 Oljekvist) eller ett lager
barsblad (nr 344 Lagerfelt). - Sarskilt 
åren kring Westfaliska freden aro 
fredssymboler vanliga. De mest typi-
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ska exemplen aro (nr 437) Tauben
felt, fredsduvan, som hemfOrde det 
Osnabriickska freds fOrdrage t, (nr 432) 
von Schaar, som låtit smida om sina 
vapen till plogbillar samt (nr 438) von 
Faltzburg, på vars vapen en krigare 
sticker svardet i skidan. Bland my to
logiska figurer forekommer stundom 
lyckans gudinna Fortuna, ex.vis (nr 
479) Lantzenfelt och (nr 512) von 
Main. En egendomlig vapenbild, tro
ligen av symbolisk innebord, har (nr 
523) Rothlieb, ett svaIlande hav mot 
blå himmel. 

Ehuru gransdragningen mellan sym
bolik och emblematik torde vara sva
vande kan man likval saga att emblem 
och attribut till den adIades verksam
het eller yrke utgora de oftast fOre
kommande vapenbilderna, sarskilt be
traffande det stora antalet krigare, som 
adiades i samband med det trettioåri
ga kriget. Tydliga exempel harpå fin
ner man i sådana namn med talande 
vapen som (nr 239) Silverpatron, (nr 
240) Gyllensvard, (nr 316) Stormhatt, 
(nr 317) Sabelfelt, (nr 347) Gyllenpi
stol, (nr 409) Silfvermuskot, (nr 441) 
Stålklinga, (nr 518) HarneskskOld 
o. s. v. Ryttarebilder fOrekomma givet
vis ofta - det ansågs namligen att 
»adelsman horde det till att fakta till 
hast» - ex.vis (nr 158) Reuter af Skal
boo, (nr 314) Reuter, (nr 401) Reuter
feldt, (nr 462) Ridderhielm och (nr 
537) RytterskOId. Ryttare oftast på vit 
hast anvandas darjamte i grevliga och 
friherrliga vapen som attribut fOr fait
herrar, kavaIlerigeneraler och ryttar
overstar. 6verhuvudtaget fOrekommer 
bland vapenbilderna en mångfald av 
krigarattribut, såsom olika handvapen, 
faltkanoner, kulor, befastningar m. m. 
Mojligen kan antalet kulor i vapnet 
någon gång antyda det antal gånger 
vederborande blivit sårad. En an
markningsvard vapenbild fOres av at-



ten (nr 106) Slang, nam1igen en arm 
hallande en ' Hiltmarskalkstav. Erik 
Slang, kallad .den svenska Leonidas. 
var visserligen generalmajor oeh en 
kand krigshjalte, men fOrde veterligen 
ieke nagot faltherrebefal. Slaktens tidi
gare vapen utgjordes emellertid av St. 
Mikael med ormen (Sehlange), men 
synes ha andrats sasom fOljd av kri
giska bedrifter. 

Under senare Vasa-tiden blev det 
alltmer vanligt att genom vapenbilden 
illustrera nagon marklig bedrift av kri
gisk tapperhet eller liknande, vad man 
lampligen skulle kunna kalla bragd
vapen. Det forsta vapnet av detta slag 
synes tillhora atten (nr 128) Manner
skOld med en krigare hlillande ett av
brutet svard i handen, men de ss inne
bord ar tillsvidare okand. Sedan fOlja 
en rad bragdvapen, sasom (nr 168) 
Gylleneornett med en harneskkladd 
ryttare, som fastnat i ett moras, dar 
han omkom, (nr 415) Huvudskott med 
ansiktet genomskjutet, (nr 424) Arm
lod med vanstra armen avskjuten av 
ett lod (kula), (nr 630) Stoltenhielm 
med en stylta till avskjutet ben, (nr 
631) Tandefelt med tre oxeltander, 
bortskjutna i slaget yid Breitenfeld 
samt (nr 638) 6gnelood med ett oga, 
eftersom det andra b1ivit sonderskju
tet. Ifraga om andra vapen av denna 
karaktar kanner man ieke an1ednin
gen till vapenbilden ex.vis (nr 267) 
Garfwe, (nr 369) DreffenskOld oeh (nr 
463) Niethoff. Aven bland grevliga oeh 
friherrliga vapen fOrekomma vapen
bilder av bragdkaraktar, ex. vis (nr G 
17) Lillie med ett avskjutet ben oeh 
(nr G 21) von Steinberg, dar en vapen
bild . syftar pa drottning Christinas 
raddning fran att drunkna. I detta 
sammanhang kanske oeksa bor namnas 
att en krans av lagerblad ell er lik
nande emellanat synes ha · anvants sa
som symbol fOr nagon segerrik bragd. 

Svenska adelsvapen 

Ehuru antalet adlade sjokrigare gi
vetvis ar betydligt Hirre an amalet ad
lade lantkrigare, sa fOrekommer lik
val ett £Iertal vapenbilder med sjo
militiira motiv. Ett fullriggat skepp an
vandes som vapenbild fOretradesvis av 
grevar oeh friherrar, som fOrt hoga be
Hil till sjoss, ex.vis (nr G 13) Wrangel 
av Salmis, (nr F 15) Ryning, (nr F 17) 
Fleming av Liebelitz oeh (nr F 24) 
StiernskOld, avensom av adliga atten 
(nr 311) Anekarhielm, i sistnamnda 
fall hollandaren Marten Thijssen som 
forde befal over Louis de Geers fOr
hyrda hollandska £Iotta 1644. Ett ak
terkastell jamte andra sjomilitara attri
but fOres som vapenbild av atten (nr 
F 28) Bielkenstierna. Andra sadana at
tribut aro ex.vis ett roder (nr 305) Ro
derskOld samt en s.k. struss d. v. s. ett 

5. Atten nr 437 Taubenfelt, adlad 1648. 
Fyrdelad skiild med fredsduvor, palmhlad 
och kronor, utgorande fredssymboler i 
anslutning till Westfaliska freden. Hjalm
prydnad en fredsduva. Kronan troligen 

sarskild hedersbevisning. 
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ten (nr 106) Slang, namligen en arm 
hållande en ' faltmarskalkstav. Erik 
Slang, kallad .den svenska Leonidas. 
var visserligen generalmajor och en 
kand krigshjalte, men fOrde veterligen 
icke något faltherrebefal. Slaktens tidi
gare vapen utgjordes emellertid av St. 
Mikael med ormen (Schlange), men 
synes ha andrats såsom fOljd av kri
giska bedrifter. 

Under senare Vasa-tiden blev det 
alltmer vanligt att genom vapenbilden 
illustrera någon marklig bedrift av kri
gis k tapperhet eller liknande, vad man 
lampligen skulle kunna kalla bragd
vapen. Det forsta vapnet av detta slag 
synes tillhora atten (nr 128) Manner
skOld med en krigare hållande ett av
brutet svard i handen, men dess inne
bord ar tillsvidare okand. Sedan fOlja 
en rad bragdvapen, såsom (nr 168) 
Gyllencornett med en harneskkladd 
ryttare, som fastnat i ett moras, dar 
han omkom, (nr 415) Huvudskott med 
ansiktet genomskjutet, (nr 424) Arm
lod med vanstra armen avskjuten av 
ett lod (kula), (nr 630) Stoltenhielm 
med en stylta till avskjutet ben, (nr 
631) Tandefelt med tre oxeltander, 
bortskjutna i slaget vid Breitenfeld 
samt (nr 638) 6gnelood med ett oga, 
eftersom det andra blivit sonderskju
tet. Ifråga om andra vapen av denna 
karaktar kanner man icke anlednin
gen till vapenbilden ex.vis (nr 267) 
Garfwe, (nr 369) DreffenskOld och (nr 
463) Niethoff. Aven bland grevliga och 
friherrliga vapen fOrekomma vapen
bilder av bragdkaraktar, ex. vis (nr G 
17) Lillie med ett avskjutet ben och 
(nr G 21) von Steinberg, dar en vapen
bild . syftar på drottning Christinas 
raddning från att drunkna. I detta 
samrnanhang kanske också bor namnas 
att en krans av lagerblad eller lik
nande emellanåt synes ha · anvants så
som symbol fOr någon segerrik bragd. 

Svenska adelsvapen 

El1Uru antalet adlade sjokrigare gi
vetvis ar betydligt farre an amalet ad
lade lantkrigare, så fOrekommer lik
val ett flertal vapenbilder med sja
militiira motiv. Ett fullriggat skepp an
vandes som vapenbild fOretradesvis av 
grevar och friherrar, som fOrt hoga be
fal till sj oss, ex.vis (nr G 13) Wrangel 
av Salmis, (nr FIS) Ryning, (nr F 17) 
Fleming av Liebelitz och (nr F 24) 
StiernskOld, avensom av adliga atten 
(nr 311) Anckarhielm, i sistnamnda 
fall hollandaren Mårten Thijssen som 
ford e befal over Louis de Geers fOr
hyrda hollandska flotta 1644. Ett ak
terkastell jamte andra sjomilitara attri
but fOres som vapenbild av atten (nr 
F 28) Bielkenstierna. Andra sådan a at
tribut aro ex.vis ett roder (nr 305) Ro
derskOld samt en s.k. struss d. v. s. ett 

5. Atten nr 437 Taubenfelt, adlad 1648. 
Fyrdelad skiild med n-edsduvor, palmblad 
och kronor, utgorande fredssymboler i 
anslutning till Westfaliska freden. Hjalm
prydnad en fredsduva. Kronan troligen 

sarskild hedersbevisning. 
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mindre orlogsfartyg for transporter sa
som (nr 400) Strusshielm och (nr 623) 
Strusskiold. Ankaret forekommer givet
vis ocksa som sjomannaattribut, var
jamte en ek, syftande pa orlogsfarty
gens (ekvallarna) ekvirke synes ha an
vants som dylikt attribut, ex.vis (nr 
433) Clerck. 

Ehuru flertalet adlade under den 
senare Vasa-tiden voro krigare erhollo 
aven ett icke obetydligt an tal liirda, 
civila tjiinslemiin och kopmiin adel
skap och vapen med merendels fred
liga attribut. For de larda och litterata 
fOrekommer salunda doktorskransar 
och stundom pegaser ex.vis hos (nr 
F 8) Skytte af Duderhof. Drottning 
Christina, som ofta var sjuklig, hade 
ett flertallivlakare, av vilka £lera blevo 
adlade ex.vis (nr 410) Rutenberg med 

6. Atten nr 424 Armlod, adlac! 1648. De
lac! skiild, varpa enarmad harneskkHidd 
krigare, hallande i hogra handen den 
avskjutna vanstra armen rued en kula. 
Hjalmprydnad bevapnac! arm MIlande 
kula omgiven av fyra lansfanor, ett pa 

1600-talet vanligt krigerattribut. 
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en vi nruta (medicinalvaxt) i vapnet 
och (nr 527) Lagercrona med Minerva 
medica, lakekonstens skyddsgudinna 
som vapenbild. Bland adlade jurister 
och civila ambetsman - sarskilt blevo 
flera tullnarer adlade - ar det dar
emot svarare att bland deras vapen
bilder finna nagra typiska attribut. 
Ifraga om bergsbrukets foretradare 
finner man ex.vis hos friherrliga atten 
(nr F 20) Bonde sasom lampligt attri
but tva eldsprutande berg, likasa hos 
(nr 509) Bergengren. Rikspostmastaren 
(nr 604) von Beijer erholl givetvis post
horn sasom vapenbild. Aven fram
gangsrika kopman, som gjort fors track
ningar till kronan, adlades med dartill 
passande attribut. I detta sammanhang 
ma aven nagra sarskilt egendomliga 
vapenbilder omnamnas, namligen (nr 
370) Cantersten med tre diamantlik
nande stenar, vilkas innebord synes 
svartolkad, samt (nr 548) Torvigge, som 
till vapenbild har en arm hallande 
egenartade blixtar i handen . 

Tjanstgoring yid hovel belonades 
givetvis ofta med adelskap, varvid 
kungliga attribut kommo till anvand
ning, ex.vis (nr 538) de Courtin med 
ett kronklade som vapenbard och (nr 
591) Leijoncrona, clrottning Christinas 
hovskraddare, med kronor, kronta 
lejon och nycklar i vapenbilderna. 

Nar man kommer till de fyrdelade 
grevliga och friherrliga vapnen fore
kommer givetvis ett okat antal vapen
bilder, vilka forete en sadan mangfald 
och omvaxling att de har endast i 
korthet kunna antydas. Rena makt
symboler fOras ex. vis av de tre grevliga 
atterna Oxenstierna, namligen riks
applet, riksnyckeln och kungakronan. 
Mojligen iir den ganska ofta forekom
mande vapenbilden med en krona 
genomkorsad av svard, spiror, lager
kransar ell er liknande nagot slags 
maktsymbol. Till sadana kanske ocksa 
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mindre orlogsfartyg for transporter så
som (nr 400) Strusshielm och (nr 623) 
Strusskiold. Ankaret forekommer givet
vis också som sjomannaattribut, var
jamte en ek, syftande på orlogsfarty
gens (ekvallarna) ekvirke synes ha an
vants som dylikt attribut, ex.vis (nr 
433) Clerck. 

Ehuru flertalet adlade under den 
senare Vasa-tiden voro krigare erhollo 
aven ett icke obetydligt antal liirda, 
civila tjiinstemiin och kopmiin adel
skap och vapen med merendels fred
liga attribut. For de larda och litterata 
fOrekommer sålunda doktorskransar 
och stundom pegaser ex.vis hos (nr 
F 8) Skytte af Duderhof. Drottning 
Christina, som ofta var sjuklig, hade 
ett flertallivlakare, av vilka flera blevo 
adlade ex.vis (nr 410) Rutenberg med 

6. Åtten nr 424 Armlod, adlad 1648. De
lad skold, varpå enarmad harneskkHidd 
krigare, hållande i hogra han den den 
avskjutna vanstra armen med en kub. 
Hjalmprydnad bevapnad arm håIlande 
kula omgiven av fyra lansfanor, ett på 

1600-talet vanligt krigerattribut. 
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en vi nruta (medicinalvaxt) i vapnet 
och (nr 527) Lagercrona med Minerva 
medica, lakekonstens skyddsgudinna 
som vapenbild. Bland adlade jurister 
och civila ambetsman - sarskilt blevo 
Hera tullnarer adlade - ar det dar
emot svårare att bland deras vapen
bilder finna några typiska attribut. 
Ifråga om bergsbrukets foretradare 
finner man ex.vis hos friherrliga atten 
(nr F 20) Bonde såsom lampligt attri
but två eldsprutande berg, likaså hos 
(nr 509) Bergengren. Rikspostmastaren 
(nr 604) von Beijer erhim givetvis post
horn såsom vapenbild. Aven fram
gångsrika koprnan, som gjort forstrack
ningar till kronan, adIades med dartill 
passande attribut. I detta sammanhang 
må aven några sarskilt egendomliga 
vapenbilder omnamnas, namligen (nr 
370) Cantersten med tre diamantlik
nande stenar, vilkas innebord synes 
svårtolkad, samt (nr 548) Torvigge, som 
till vapenbild har en arm hållande 
egenartade blixtar i handen . 

Tjanstgoring vid hovet belonades 
givetvis ofta med adelskap, varvid 
kungliga attribut kommo till anvand
ning, ex.vis (nr 538) de Courtin med 
ett kronklade som vapenbård och (nr 
591) Leijoncrona, clrottning Christinas 
hovskraddare, med kronor, kronta 
lejon och nycklar i vapenbilderna. 

Nar man kommer till de fyrdelade 
grev liga och friherrliga vapnen fOre
kommer givetvis ett okat antal vapen
bilder, vilka forete en sådan mångfald 
och omvaxling att de har endast i 
korthet kunna antydas. Rena makt
symboler fOras ex. vis av de tre grevliga 
atterna Oxenstierna, namligen riks
applet, riksnyckeln och kungakronan. 
Mojligen ar den ganska ofta forekom
mande vapenbilden med en krona 
genomkorsad av svard, spiror, lager
kransar eller liknande något slags 
maktsymbol. Till sådana kanske också 



kan hanfOras, nar overstathallaren och 
amiralen Claes Flemings son er i vap
net fOra en bild av Stockholms slott. 
Typiska fOr de grevliga och friherrliga 
vapnen aro givetvis de vapen, som 
syfta pa innehavda grevskap, friherr
skap och lan, varpa manga exempel 
kunna anfOras. Emellanat fOrekomma 
bland vapenfalten vapen fran moder
neharstamning ex. vis Vasa-vapnet hos 
grevliga atten (nr G 16) Tott och hos 
friherrliga atten (nr F 7) Gyllenhielm. 

De heraldiska formerna och vapen
bilderna hos de naturaliserade utland
ska adelsmannen aro givetvis mycket 
skiftande. En svarighet betraffande 
dessa vapen ligger dari, att de stun
dom £att forbattringar och tillagg vid 
introduktionen pa svenska Riddarhu
set och kanske t.o.m. nya vapen. For
battringar och tillagg galla sarskilt de 
grevliga och friherrliga vapnen. Tyd
liga exempel pa svenska tillagg fOrete 
ex. vis (nr F 9) Spens med de svenska 
tre kronorna i ovre dextra hornet och 
(nr 666) Du Rietz med namnda tre 
kronor som ovre faIt. Antalet naturali
serade skotska adelsman ar som be
kant ganska betydande och uppvisa 
ofta speciella heraldiska former, sar
skilt forekommer har ofta bitecken 
betecknande olika grenar av veder
bOrlig att. 

En betydelsefull del av vapnet ut
gores av hjiilmprydnaden. Ofta upp
repas dar enligt medeltida bruk sjalva 
vapenbilden eller del darav. De under 
medeltiden och tidigare Vasa-tiden 
brukliga vesselhornen komma under 
den senare Vasa-tiden alltmer ur bruk. 
I stallet anvandas ofta ornvingar som 
hjalmprydnad, ett tydligen fran Tysk
land in fOrt bruk. De redan pa medel
tiden brukade lansfanorna - i allman
het i vapnets farger - overga under 
senare Vasa-tiden till att bli. ett typiskt 
krigarattribut. Stundom torde darmed 

Svenska adelsvapen 

7. Atten nr 410 Rutenfelt, adlad 1647. 
Delad skold med en vinruta (medicinal
vaxt) i ovre faltet. Hjalmprydnad enligt 
tysk tradition tva ornvingar omgivande 
ett kront lejon hallande en vinruta, kro-

nan syftande pa kunglig tjanst. 

ha avsetts trofeer. Det ar tveksamt 
huruvida antalet lansfanor har haft 
nagon sarskild betydelse, den adliga 
atten (nr 468) Munck af Sommersnas 
for ex. vis anda till fjorton fanor pa 
hjalmprydnaden. De vanliga tvatun
gade fanorna ersattas ofta av ryttar
standar med frans och tofsar ell er med 
rektangulara infanterifanor. Sjokrigare 
fOra i regel tretungade orlogsflaggor 
ell er befalstecken pa hjalmprydnaden, 
ex. vis (nr 216) Gyllenlod och (nr 311) 
Anckarhielm, men (nr 400) Struss
hielm fOr egendomligt nog vanlig 
svensk flagga. Forutom vesselhorn, 
ornvingar och lansfanor avensom ofta 
fOrekommande bevapnade armar fOre
te hjalmprydnaderna de mest skif
tande former, ex. vis (nr 460) von Kru
senstjerna, som har en turban. 

403 

kan hanfOras, nar overståthållaren och 
amiralen Claes Flemings soner i vap
net fOra en bild av Stockholms slott. 
Typiska fOr de grevliga och friherrliga 
vapnen aro givetvis de vapen, som 
syfta på innehavda grevskap, friherr
skap och lan, varpå många exempel 
kunna an fOras. Emellanåt fOre komma 
bland vapenfalten vapen från moder
neharstamning ex. vis Vasa-vapnet hos 
grev liga atten (nr G 16) Tott och hos 
friherrliga atten (nr F 7) Gyllenhielm. 

De heraldiska formerna och vapen
bilderna hos de naturaliserade utland
ska adelsmannen aro givetvis mycket 
skiftande. En svårighet betraffande 
dessa vapen ligger dari, att de stun
dom fått forbattringar och tillagg vid 
introduktionen på svenska Riddarhu
set och kanske t.o.m. nya vapen. For
battringar och tillagg galla sarskilt de 
grevliga och friherrliga vapnen. Tyd
liga exempel på svensk a tillagg fOrete 
ex. vis (nr F 9) Spens med de svenska 
tre kronorna i ovre dextra hornet och 
(nr 666) Du Rietz med namnda tre 
kronor som ovre falt. Antalet naturali
serade skotska adelsman ar som be
kant ganska betydande och uppvisa 
ofta speciella heraldiska former, sar
skilt forekommer har ofta bitecken 
betecknande olika grenar av veder
bOrlig att. 

En betydelsefull del av vapnet ut
gores av hjiilmprydnaden. Ofta upp
repas dar enligt medeltida bruk sj alva 
vapenbilden eller del darav. De under 
medeltiden och tidigare Vasa-tiden 
brukliga vesselhornen komma under 
den senare Vasa-tiden alltmer ur bruk. 
I stallet anvandas ofta ornvingar som 
hjalmprydnad, ett tydligen från Tysk
land in fOrt bruk. De redaIl på mede 1-
tiden brukade lansfanorna - i allman
het i vapnets farger - overgå under 
senare Vasa-tiden till att bli. ett typiskt 
krigarattribut. Stundom torde darmed 
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7. Atten nr 410 Ruten/elt, adlad 1647. 
Delad skold med en vinruta (medicinal
vaxt) i ovre faItet. Hjalmprydnad enligt 
tysk tradition två ornvingar omgivande 
ett kront lejon hållande en vinruta, kro-

nan syftande på kunglig tjanst. 
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Beträffande de rangkronor, som 
kröna hjälmarna hos grevar, friherrar 
och riddare må påpekas att den nu
varande grevliga kronan under denna 
period knappast ännu kommit i bruk. 
I stället användes samma krona för 
grevliga ätter som förekommer för ät
ter tillhörande riddarklassen, den nu
tidiga adliga kronan. Många adliga ät
ter, som ej tillhöra riddarklassen föra 
emellertid också krönt hjälm, vilken i 
regel innebär att ätten redan före ad
landet i Sverige innehaft adlig värdig
het, men i vissa fall synes krönt hjälm 
ha tillerkänts såsom särskild hedersbe
visning, ex.vis (nr 211) ödell, (nr 252) 
Silfvercrona och (nr 437) Taubenfelt. 

Till sist må något även nämnas om 
hjälmtäcke, vapenmantel och sköldhål
lare. Från Riddarhusets instiftande 

blev vapentäcket nästan helt standar
diserat och företer föga olikheter, samt 
är i regel fördelat i vapnets färger. 
Vapenmanteln är däremot ganska säll
synt. Den användes troligen första 
gången av adliga ätten (nr 203) Lang
man och kan där innebära en reminis
cens av faderns borgmästaremantel. 
Denna förklaring synes bestyrkt av att 
de bägge ätterna (nr 25'4) Lilliecrona 
och (nr 419) Rosenhand, som också 
härstamma från rådsherrar, föra va
penmantel. Generalkvartermästaren 
(nr 235) örnehufvud har däremot 
e n  vapenmantel utformad som ett 
vapentält med tältstänger och så 
lunda syftande på helt andra omstän
digheter. - Under denna period före
komma sköldhållare mycket sparsamt, 
troligen första gången hos grevliga ät
ten ( nr G I) Brahe. 
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