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Verein "Zum Kleeblatt" i Hannover 80 ar 

D EN 4 december 1968 firade Heraldi
seher Verein Zum Kleeblatt zu Han

nover sitt 80-arsjubileum under star an
slutning av tyska oeh utHindska heraldi
ker. Man borjade med hogtidsmote i stads
museets fullsatta forelasningssal. Forenin
gens ordfOrande, konstnar Alfred Breeht, 
inledde med en kort historik, varefter hog
tidsfol-edraget .Die Wappensippen der 
ostelbisehen Kolonisation in der Zeit von 
1100 bis 1300« holls av den svenske me
deltidshistorikern adjunkten friherre Chri
stopher von Warnstedt, Stockholm. 

Denne anknot inledningsvis till Verein 
Zum Kleeblatts gamla tradition, att fOr
fakta en vida hogre alder for heraldiken 
an vad sam vanIigen tiIImates den. Han 
hyllade foreningens hittills storste heral
diske forskare general Wilhelm von Kno
belsdorff (1825-1908), som kring sekelskif
tet i en tang rad viktiga skrifter gjorde 
gallande att heraldiken i Nordeuropa gar 
tillbaka tangt fore Kristi fodelse. Sa tangt 
ville von Warnstedt inte stracka sig. Men 
han framholl att forskningen numera 
framdragit ett oandligt mycket storre ma
terial an det Knobelsdorff byggde pa oeh 
att detta delvis mycket starkt understry
ker riktigheten hos en del av den .von 
Knobelsdol"ffska skolans. teser. von Warn
stedt visade i detta sammanhang bilder 
av en serie nordiska forntidshjalmar i ori
ginal fran 600-1100-talen, som helt eller 
delvis tacka ansiktet, och understrok att 
det kristna gravskicket pa kontinenten 
mcdfOrt att vi ha sftdana bevarade endast 
i Norden. Men helt sakert anvande man 
samma slags hjalmar samtidigt pa konti
nenten. Teorin att heraldiken uppkom
mit nar ansiktsbetaekande hjalmar inforts 
pa 1100-talet ar alltsa felaktig. 

Talaren gick darefter in pa sitt egent
liga amne och visade med en mangd kar
tor hur den ostelbiska kolonisationen ter 
sig heraldiskt. von Warnstedt visade forst 
att slaktnamnen i dessa trakter icke aro 
slumpvis antagna. De tjanstgjorde tvartom 
sasom militara nummer oeh orterna, som 
sJakterna tagit namnen efter, ligga ord-

486 

nade i stora forsvarssystem over hela 6st
tyskland. Man tagade fram pa bred front 
oeh la de en borglinje yid gransen fOr var
je nyerovrat omrade. 

Heraldiskt visar det sig da att arme
erna i inledningsskedet bestodo av heral
diska .Sippen., som opererade som miIi
tara enheter. Varje sadan .Sippe« fOrde i 
en mangd varianter samma ursprungliga 
vapenbild. Alla kolonisationstida adels
slakters vapen i t.ex. Mark Brandenburg 
kunna visas vara varianter av 5 m-sprung
liga huvudvapen: a) delnings- och balk
vapen, b) tradgrensvapen, c) fyrfotadjur, 
cl) stralvapen oeh e) fagelbensvapen. Men 
egentIigen kan samtliga dessa grupper le
das tillbaka till en utveekling ur grupp a). 

Talaren visade hur de forsta strandhug
gen pa wendisk mark fOretagits av sma
fm·star, som antingen bara forfogat over 
sin egen elIer over ett par slaktgrupper. 
I dessa omraden fOrekomma nastan bara 
1-3 olika vapen. Senare ingrepo markgre
varna oeh erovrade betydligt stOrre omra
den med hjalp av harar med mycket bro
kig heraldisk sammansattning och folk 
fran helt andta trakter an dem, som bor
jat kolonisera. Dessa konstateranden aro 
aven genealogiskt av star betydelse, da 
man via vapnen i viss utstrackning kan 
fOlja slakternas vandringar oeh harstam
ning. 

von Warnstedt summerade sina resultat 
ungefar sa, att de heraldiska forhallande
na i den ostelbiska kolonisationens bas
omraden uppenbarligen voro sa utveck
lade redan omkring ar 1100 att en sadan 
utvecklingsgrad ar otankbar utan en fore
gaende, manghundraarig utveckIing. von 
Knobelsdorff har alltsa atminstone i stora 
delar ratt, nar han ville skjuta heraldi
kens uppkomst tangt baUt i tiden. 

Motet avslutades med bankett i Radhu
sets festsal. Bland de manga darvid over
lamnade gavorna marktes Hildebrands 
svenska medeltidssigillverk i praktband, 
vilket friherre von Warnstedt overra~te 
a de skandinaviska heraldikernas vagnar. 
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