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Varje vapensköld bär på en historia,
en del av berättelsen om Sverige
Riddarhussalen utgör själva hjärtat i Riddar
huset och hyser en imponerande samling av 2 331
vapensköldar som täcker salens fyra väggar från
golv till tak. Sköldarnas vapenbilder representerar
familjersom har adlats och introducerats på Riddarhuset under århundradenas lopp. Med sina heraldiska
attribut och sitt rika symbolspråk förmedlar de
målade vapenplåtarna en mångfacetterad berättelse
om Sveriges utveckling från medeltid och fram till
1900-talets början.
Vid 2010 års adelsmöte väcktes i en motion av Joakim
Pauli frågan om att ge ut en bok med fotografier av
sköldarna i Riddarhussalen. Riddarhusdirektionen
undersökte närmare möjligheterna att låta utge ett
stort heraldiskt bokverk och tog även fram ett ekonomiskt underlag, vilket bidrog till att adelsmötet 2013
kunde bifalla motionen. Betydelsen av att förverkliga
detta ambitiösa bokprojekt kan ses mot bakgrund av
Riddarhusets uppdrag att vårda och levandegöra sitt
historiska arv samt att tillgängliggöra detta för en
historieintresserad allmänhet.
En styrgrupp tillsattes 2014 inom Riddarhuset och
ett samarbete etablerades med heraldikern Magnus
Bäckmark och fotografen Gabriel Hildebrand, vilka
fick till uppgift att vetenskapligt beskriva och foto
grafiskt dokumentera Riddarhusets vapensköldar.
Något senare knöts redaktören Johan Rosell och den
grafiske formgivaren Dick Norberg till projektet.
Ett omfattande arbete med att dokumentera sam
lingen inleddes, då vapenplåtarna plockades ned för
att fotograferas och varje plåt mättes, märktes upp
och registrerades. Plåtarna tilldelades ett unikt inventarienummer och all information samlades i en data-

bas. De över 4 000 digitala bildfilerna kollationerades
sedan med listan över de introducerade ätterna och
namngavs korrekt.
Efter hand höjdes ambitionsnivån från en mer traditionell vapenbok till det påkostade trebandsverk med
ingående beskrivning av varje vapensköld och fördjupande texter som nu har blivit verklighet. Magnus
Bäckmarks stora forskningsinsats och vetenskapliga
bearbetning av materialet har tillfört ny kunskap om
de introducerade ätterna och kastar delvis nytt ljus
över den svenska adelns långa historia. I hans initierade
texter framträder sköldarnas heraldiska budskap med
analytisk skärpa och stringens. Ett antal olika artikel
författare har även bidragit med intresseväckande
fördjupningstexter som belyser skilda ämnen och
teman med anknytning till vapensköldarnas heraldik.
Gabriel Hildebrands fotografier och Dick Norbergs
formgivning fulländar detta omfångsrika praktverk,
som redaktören Johan Rosell på ett föredömligt sätt
har fört i hamn.
Såväl riddarhusdirektionens ledamöter som personal
inom riddarhuskansliet har lämnat betydelsefulla
bidrag vid tillkomsten av Riddarhusets vapensköldar, och
utan deras engagemang och arbetsinsatser hade bokprojektet inte varit möjligt att genomföra. Deras olika
insatser framgår av uppställningen på s. 6.
Som riddarhusdirektionens ordförande under åren
2010–2019 har jag haft förmånen att följa hela arbetet
med Riddarhusets vapensköldar, från den första bokidén
till det sista korrekturet. Det är med glädje och stolthet som jag nu kan välkomna alla läsare på den heraldiska resa genom svensk historia som Riddarhussalen
inbjuder till.
		
Riddarhusdirektionens ordförande		
		 Gustaf Wachtmeister af Johannishus
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känt. Konstnärerna och vad som är känt om dem redovisas i ett särskilt kapitel i varje del. Fotografierna är
tagna av Gabriel Hildebrand.
Sist i varje band finns en avdelning för slutkommentarer. Där finns eventuella påpekanden av sekundärt
intresse, förutom källhänvisningar. För att spara
utrymme är däremot inte mer eller mindre självklara
källor utsatta där. Vilka dessa är anges överst i källoch litteraturförteckningen i slutet av band III.

Inledning
av Magnus Bäckmark
Vid varje plåt finns uppgift om namnet på ätten
som det avbildade vapnet tillhör, det nummer som
ätten introducerats med på Riddarhuset, vem som
vapnet har förlänats till (eller, i äldre tid, vem som
först använde det, så vitt känt) och när detta skedde.
Där den som tog introduktion är en annan person än
den som förlänades (eller antog) vapnet nämns även
denne. Introduktionsårtal är utsatt längst till höger på
raden under rubriken.
Därefter följer en beskrivning av vad vapnet
innehåller och varför – där så är känt, eller där tänkbara förklaringar till bilderna finns. Målet har varit
att texten ska vara läsbar, så referat ur sköldebrev är
sällan ordagranna. Där formuleringar och ordformer
är exakt som i sköldebrevet är det markerat med citationstecken. I de många fall då hjälmtäckenas färger
på plåten stämmer överens med vad som är stadgat
i sköldebrevet är inte dessa listade. Många gånger
nämns inte färgerna på exempelvis djur, växter och
föremål – sådana nämns då inte heller i sköldebrevet,
utan underförstås ha naturfärg.
I vapenbeskrivningarna förutsätts att läsaren är
bekant med ett vapens beståndsdelar. Vilka dessa delar är framgår i bildförklaringen på motstående sida.
Andra ord och begrepp som kan vara svårgenomträngliga eller har en särskild heraldisk innebörd som är bra
att känna till är i varje vapentext markerade med en
asterisk (*). Dessa ord finns med i ordförklaringsavdelningen i slutet av del III.
I liten stil anges på en lodrät textrad vid varje bild
plåtens storlek och vem som har målat den, om det är
[ 10 ]

Kronologisk ordning
Vapnen kommer i tidsföljd efter tidpunkt för fastställandet av bildinnehållet eller, där denna är okänd, det
äldsta kända belägget för vapnet. Äldre vapen har inte
sällan varierat till sitt innehåll. Som regel är vapnet i
boken då placerat vid den tidpunkt som huvuddelen
av sköldemärket finns på plats. För en del släkter är
deras vapen approximativt inplacerade i kronologin
och i andra fall har ordningen ändrats något för att
placeringen av bilder och texter på uppslagen ska bli
estetiskt tilltalande. Ibland finns något tillägg som är
betydelsebärande, som till exempel när en ny hjälmprydnad – med en vit armbindel omknuten en arm –
lades till i det gamla vapnet för von Köhler, nr 2085, vid
naturalisationen 1772. Eftersom det tillägget har förbindelse med statsvälvningen det året är det motiverat att
det vapnet redovisas vid 1772 trots att huvuddelen av
vapnet är äldre.
Friherrliga och grevliga vapen är inplacerade vid
deras tillkomsttid. Som regel ingår äldre adliga vapen
som beståndsdelar i högadliga vapen. Hänvisning görs
då till de tidigare ställen i boken där man kan läsa om
de adliga vapnen.
Vapnen som tillkommit utanför det dåvarande Sverige är insatta i tidsordningen vid den tidpunkt då den
ätt som vapnet tillhör inkom till Sverige (eller äldsta
belägg för att dess företrädare finns i Sverige eller är
i svensk tjänst i de fall där flyttårtal är okänt). Detta
eftersom bildtraditionerna i andra delar av Europa
delvis är annorlunda. Med det här upplägget får läsaren
vid bläddring en uppfattning om inom vilka ramar
vapen som är i bruk inom landet har varierat vid olika
tidpunkter.
Ett vapen kan alltså sökas genom bläddring i det fall
vapnet har förlänats ett visst år och läsaren känner till
detta. I sidhuvudena anges vilket år eller tidsintervall
som avhandlas på ett uppslag. I andra fall söks ett visst
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Beståndsdelar i ett vapen

Teckning: Magnus Bäckmark

vapen genom ättenamnsregistret sist i varje band.
Band I omfattar tiden fram till drottning Kristinas
abdikation 1654. Vad gäller avgränsningen mellan
band II och III har fördelningen av målningar över tid
styrts av att drottning Ulrika Eleonoras abdikation
1720 fått utgöra skiljelinje. Därmed omfattar band II
den pfalziska ättens tid på Sveriges tron. Det har också
fog för sig att de många vapnen från 1719–20 kommer
i band II, eftersom de hör samman med levnadsöden
och insatser som hör till den karolinska epoken.
Varje del i verket avslutas med ett alfabetiskt register
över samtliga ätter som introducerats på Riddarhuset.
I del III finns ett register över ätterna i nummerordning
och ett person- och sakregister.

A Note to the English-Speaking Reader

The subject of this book is the 2,331 plates with the
coats of arms of the Swedish nobility, painted from
1633 onwards and displayed in the House of Nobility
in Stockholm.
The chronology of the book is based on when the
coats of arms were assumed or granted ( or in some
cases changed) or – for families whose coats of arms
were granted or assumed in foreign countries – when
the families moved to Sweden.
An overview of the artists responsible for the
plates is given in the first chapter of each volume.
With few exceptions the paintings are not signed
and dated, so in many cases attributions rely on
secondary information or stylistic criteria. On these
grounds a number of unknown painters have been
identified throughout the book. They have been
designated as »artist 1, 2, 3« etcetera, according to the
approximate order in which they were active.
In each commentary is described what is known of
the coat of arms in question – when it was granted,
to whom, or (if self-assumed) when it first appeared.
The content of the coat of arms is then described.
In the top right corner »Intr.« is followed by the
year in which the family was registered as members
of the Swedish nobility. The »nr« (number) is the
registration number, with different series for counts,
barons and untitled noblemen. In the small horizontal byline information about the size of the plate and
the artist, if known, is given.
At the end of each volume, secondary information
and references are provided, as well as an index of
family names.
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Hjärtsköld
Huvudsköld
Bild
Fält
Hjälm
Byglar
Visir
Halsklenod
Krona
Hjälmbindel
Hjälmprydnad
Hjälmtäcke
Vapenmantel
Sköldhållare
Postament / fotställning
Valspråksband

Sköldemärke är hela bildinnehållet (inklusive bakgrundsytan)
inom en sköld.

Vid beskrivning av en heraldisk bild utgår man från vad som
är höger och vänster för den tänkte bäraren av vapnet – här
inritad, med sin utsträckta högerarm utvisande vad som är
(heraldiskt) höger. För att undvika sammanblandning med
det som är höger och vänster för betraktaren används numera
orden dexter och sinister i stället för (heraldiskt) höger och
(heraldiskt) vänster.
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Den heraldiska utvecklingen
i Sverige fram till 1654
av Magnus Bäckmark
Individuellt utformade skölddekorationer
eller person- och gruppkännetecken av olika slag är
kända från olika delar av världen sedan urminnes tider.
Systemet med heraldiska bilder, även kallade vapen,
är däremot en specifik företeelse som uppstod under
1100-talet i Västeuropa. Bildsystemet är i dag gångbart
överallt där västerländsk kultur präglar tillvaron.
Den unika och bärande idén bakom det heraldiska
bildspråket är att en greppbar (beskrivbar) bild, som
är fastställd till sin färg (även bakgrundsfärgen), utgör kännetecken för en avgränsningsbar mänsklig
gemenskap – till exempel en släkt eller en stad – och
är potentiellt giltig för all framtid (så länge den inte
ersätts av en annan heraldisk bild eller gemenskapen i
fråga inte finns längre).

Sigillen från 1219 för bröderna Lars och Sigtrygg Bengtssöner
(Boberg) är de första kända sigillen för enskilda personer i Sverige.

[ 12 ]

Bilden kan framställas på en sköld likaväl som på en
fana, ett klädesplagg eller något annat föremål. Syftet
med bildåtergivningen är inte enbart identifikation
eller ägomärkning, utan vapenbilder har också en
dekorativ funktion. Så länge man följer vapnets idé –
det som kan ringas in med ord (till exempel tre öppna
kronor av guld, ordnade två över en, i ett blått fält, vilket är
Sveriges lilla riksvapen) – kan vapnets yttre stil variera
i det oändliga.
Vapenbrukets första århundraden
Bruket av heraldiska vapen nådde Sverige i början av
1200-talet. Jarlen Birger Brosa († 1202) hade en lilja i
skölden i sitt ryttarsigill – möjligen bara en tillfällig
dekoration – och kung Erik Knutsson († 1216) hade
två krönta, mot varandra gående lejon med ansiktena
vända mot betraktaren i det sigill som tillverkades för
honom någon gång efter hans kröning 1210. Från 1219
finns det belägg för att en bild användes av fler än en
person inom en släkt – detta genom att två bröder som
tillhörde ätten Boberg förde samma sköldemärke (en
lilja inom en hjorthornskrona).
Sköldemärken var i äldsta tid och fram till 1500-talet
enkla och slagkraftiga till sin komposition, ofta består
de bara av en häroldsbild (som en bjälke, en sparre,
ett kluvet fält) eller någon allmän bild (som en båt,
ett griphuvud eller en stjärna). De sköldformer som
först användes var sköldar som var trekantiga (med
mer eller mindre rundade hörn) eller lika upp-ochnedvända droppar (i båda fallen med större höjd än
bredd). Under 1200-talets gång blev strykjärnsformig
sköld den vanligaste sköldformen.
Från år 1288 är hjälmprydnader kända i Sverige. På
den tiden använde man så kallade kittelhjälmar som
man kunde pryda med exempelvis en påfågelsfjäderbuske, en hatt, en modell av sköldbilden eller ett par
horn. Karaktäristiskt för tiden är att påfågelsfjädrar
kunde arrangeras som en solfjäder på var sin sida av
hjälmen eller på en kam ovanpå den. Bemålade skärmar i lätta material, såsom styvt pergament, användes
på liknande sätt. Från 1300-talets början förekommer
hjälmtäcken vilka till att börja med inte är längre än
att de hänger ned som en fyrkantig duk, en liten bit
runtom och under kittelhjälmens nackparti.
Under 1300-talets andra hälft började kittelhjälmen
ersättas av en hjälm som hade ett halsstycke och partiet omkring ögonspringan uthamrat till en rundad

Riddarhusets vapensköldar ( band ı )

Vapnet för riddaren och riksrådet Björn Näf († 1312) på hans gravhäll i Varnhems kloster. Från kittelhjälmen hänger ett tidigt exempel på hjälmtäcke. Hjälmprydnaden är två sidoställda skärmar som till sin form efterliknar plattorna på de korslagda färlorna (ett
slagvapen/straffredskap) som finns i skölden.
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Den heraldiska utvecklingen i Sverige fram till 1654

ädlingar möjlighet att exponera sina vapen. Under torneringarna hade så kallade härolder den prestigefyllda
rollen att reglera användningen av heraldiska vapen
och presentera deltagarna och deras kännemärken
för åskådarna. Ordet härold kommer via tyskan från
fornfranskans herault – på medeltidslatin heraldus, från
vilket ordet heraldik är härlett från. Heraldik är läran
om vapenbilder, men inte sällan används ordet även
om själva företeelsen, det vill säga förekomst av vapen.
Härolderna spelade under medeltiden en viktig roll för
den heraldiska utvecklingen, vilken samtidigt fördes
framåt även i bildkonst och konsthantverk av alla slag.
Tysk stilpåverkan under vasatiden
Under årtiondena omkring 1500-talets mitt övergavs
senmedeltidens vapenstil med enkla sköldformer,
slutna hjälmar och fladdrande hjälmtäckesslingor för
renässansens mer elaborerade uttryck. Detta innebär sköldar med insvängningar och inskärningar i
kanterna, ibland med hörnen något upprullade likt
kartuscher (ett slags ramverk, typiskt för renässansens

Den här målningen från 1440-talet visar hur ett vapen kunde se ut under medeltidens senare del. Bilden är målad i en
lagboksom tillhört lagmannen i Uppland, Bengt Jönsson
(Oxenstierna),som avled 1449 eller 1450. Hjälmen är en sluten
hjälm och hjälmtäcket är uppslitsat till fladdrande slingor. 
(De små vapensköldarna i hörnen tillhör lagmannens farmor,
mormor, hustru respektive mor.)

eller spetsig näbbliknande form. Denna hjälmtyp, som
kallas sluten (torner)hjälm, revolutionerade vapenkons
ten genom att hjälmprydnaderna nu kunde föreställa
snart sagt vad som helst – detta genom att hjälmen,
när den vilade på bröstharnesket, inte blev lika känslig
för belastning på höjden som kittelhjälmen hade varit.
Hjälmtäcket blev också längre och uppslitsades genom långa inskärningar till bladliknande slingor som
fladdrade bakom hjälmen när man red.
Torneringsväsendet, som blommade upp i samband
med kröningar, kungliga bröllop och liknande, gav

En kvinna i förnäm modeklädsel presenterar släkten Stainhey
mers vapen i en avancerad renässansstil. Bilden ingår i en bok
utgiven i Nürnberg 1589 av Jost Amman.
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Förnämare studenter kunde
ha en stambok (vänbok). Här
har den då 15-årige Johan
Åkesson (Bååt) år 1600 i
Wittenberg låtit en tecknare
återge Bååt-vapnet i Axel Oxenstiernas stambok. Tillbaka i
hemlandet kunde bilden väcka
beundran och inspirera till
efterföljd – ett exempel på de
många olika vägar som stil
influenser spreds på.

Kopparstickaren och bokförläggaren Johann Siebmacher
(1561–1611) gav 1605 ut en bok
med tyska släkt-, stads- och
stiftsvapen som fick stor
spridning. I ett par sköldebrev
framgår att man hade kännedom om den i det kungliga
kansliet i Stockholm. Vapnet
för adelsätten von Wulcknitz i
Braunschweig ger ett exempel
på Siebmachers stil.

bildkonst). Sköldytorna kan ha upphöjda kanter eller
speglar (som dörrspeglar). Hjälmtäckena är dessutom
mycket mer omfångsrika än tidigare och organiskt
vindlande.
Det är ingen slump att sköldformen med insvängning på ena eller båda sidorna senare kom att kallas
tysk sköld, för kulturella influenser kom under 1500och 1600-talen på ett tydligare sätt än tidigare från
Tyskland – konstnärer och konsthantverkare var i hög
utsträckning inflyttade tyskar och svenskar tog intryck under studier och bildningsresor i Tyskland.
De äldsta vapenmålningarna i Riddarhussalen
Adeln beslutade under riksdagen 1633 att vapenmålningar skulle sättas upp i Riddarhuset. Bakgrunden
var att – den tyskfödde – Peter Kruse, som var ståthållare i Kopparbergslagen med dess län och därtill en av
arrendatorerna av Säters kronobruk, hade förärat kopparplåtar till det ändamålet. I adelns riksdagsprotokoll
från den 13 februari 1633 står det att lantmarskalken
befallde »dem af adel« att de skulle låta måla sina vapen,
vilket de också »efterkommo« (lydde).
Här kan nämnas att Peter Kruse förekommer redan
tidigare i protokollet, den 21 maj 1631. Han omtalas då

ha förärat så mycket »vitt bleck till alle ätternas vapn
att måla upå, och seden [sedan] omhängia kring om
Riddarhusens [Riddarhusets] saal«. Huset i fråga var
det gamla riddarhuset som låg vid Tyska kyrkan. Om
man får tro att »vitt bleck« inte är en missuppfattning
för kopparplåtar, så var tanken alltså först att målningarna skulle göras på bleckplåt, som var avsevärt billigare än kopparplåt. Ingen av de äldsta målningarna är
dock utförd på bleckplåt, så målningen kom tydligen i
gång först 1633 eller kort därefter.
Kruses kopparplåtar är oftast 26–27 cm på bredden
och 36–37 cm på höjden, alltså ett mindre format än
vad som användes senare (formatet blir slutligen, på
1800-talet, ungefär 31–33 centimeter × 41–43 cm).
Plåtarnamålades (oftast) svarta på det som skulle bli
framsidan och försågs sedan med en återgivning av
den aktuella ättens fullständiga vapen. De allra äldsta
målningarna hade inga ättenamn eller nummer, men
redan på 1630-talet började man föra på ättenamnet
vid målningen av nya plåtar. Senare målades namn
och nummer på de gamla plåtar som saknade sådana.
De nummer som nu syns är de som ätterna fick 1727
(om numreringen, se Göran Mörners essä i denna del
av verket).
Varje ätt ombesörjde själv målningen av sitt vapen.
En del målningar är udda till utformningen, men samtliga av de äldsta är mer eller mindre tydligt utförda i
den förhärskande renässansstilen. Det finns inga vapenmålningar i de ovan beskrivna medeltidsstilarna.
Exempel på att man försökt återknyta till någon av
dessa finns först i vapnet för den historieintresserade
Johan Peringsköld, se Peringsköld, nr 1273 (1693).
Notabelt är att samtliga av Riddarhussalens vapen är
återgivna med öppna hjälmar. Den öppna hjälmen var
en statusmarkör – så småningom (1762) blev den förbehållen adeln genom en kunglig förordning (om denna,
se Martin Sunnqvists essä i detta band).
I de fall många målningar, av stilen att döma, har
en gemensam upphovsman är det säkert fråga om en
ämbetsmålare, det vill säga en målare ansluten till
Stockholms konterfej- och målarämbete (skrået för
porträtt-, tavel- och dekorationsmålare). Angivelsen
nedan om hur länge en konstnär åtminstone varit
verksam grundar sig på introduktionsåret för den
senaste introducerade ätt som han gjort en vapenmålning för. Dessa årtal har styrt numreringen av sådana
konstnärer som hittills är till namnet okända.
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Konstnärer under perioden
Ätternas namn återfinns i registret över ätternas nummer i band III.
Konstnär 1 målade många plåtar, tydligen från starten
1633. Han återger sköldar med raka sidokanter. Hjälmarna har gallerförsedda ansiktsöppningar och hjälmtäckenas slingor ter sig stelt vikta fram och tillbaka
utan någon djupverkan. Flera av vapnen för ätterna med
de lägsta numren har fått en oval inramning med krusiduller. Målningarna ger ett instabilt och oroligt intryck.
Belysande för att hans alster inte hölls särskilt högt är
att nio av hans uppdragsgivare lät Johan Assman (se
nedan) göra en ny målning på andra sidan av plåten.
Konstnär 1 var verksam åtminstone ännu 1634.
Målningar: A 1, 4, 5 (baksidan), 8, 9, 11, 13, 14, 15, 32,
35, 37, 42, 43, 44, 46, 50, 51, 52, 57, 58, 62, 63, 66, 67, 70,
71 (baksidan), 73 (baksidan), 76, 77, 78, 82, 84, 86, 87, 89,
90, 91, 92, 99 (baksidan), 74 (baksidan), 100, 101, 102, 103,
107, 108, 110, 111, 121, 125, 127, 131, 134, 135, 136, 137, 139,
141, 142, 146, 147, 150, 152, 154 (på baksidan av plåten för
429), 156, 157, 158, 161, 167, 168 (baksidan), 171, 172, 174,
178, 180, 181, 183, 184 (baksidan), 186, 189, 192, 198, 199,
200, 201, 202, 207, 218 (baksidan).

Exempel på målning utförd av konstnär 1.

Johan Assman var av tysk härkomst och flyttade till
Stockholm i slutet av 1620-talet. Utöver porträtt är
det känt att han målade begravningsfanor och fasta
dekorativa målningar, liksom att riksamiralen Karl

Exempel på målningar troligen utförda av Johan Assman.

Riddarhusets vapensköldar ( band ı )

På baksidan av 16 plåtar har
konstnär 1 gjort påmålningar
av namn och nummer. Den
senast introducerade av dessa
16 ätter tog introduktion 1634.
Det rör sig även om plåtar vars
framsidor målats av Johan
Assman. Anmärkningsvärt är
att det på inte mindre än sju
av plåtarna blivit fel namn och
nummer på baksidan, vilket
man inte brytt sig om att rätta.

Begravningsfana från riks
amiralen Karl Karlsson Gyllen
hielms begravning 1650. 
Att vapenstilen på fanan är
densamma som på många
vapensköldar i Riddarhussalen
har bidragit till att dessa kunnat knytas till Johan Assman.

Karlsson Gyllenhielm var en viktig uppdragsgivare
för honom. Assman kan därför antas ha utfört Gyllenhielms egen begravningsfana. Den finns bevarad och har
samma vapenstil som en mängd målningar i Riddarhussalen vilka därmed kan knytas till denne konstnär.
Om Assman uppges att han troligen dog 1667.
Assman kom att efterträda konstnär 1 som den
målare som adelsmän kontinuerligt vände sig till med
sina kopparplåtar, men var i början verksam parallellt
med denne (jämför bildtexten om påmålningarna på
plåtbaksidor ovan). Hans äldsta alster har krusningar
på sköldens kanter och hjälmbyglar som i ändarna är
snurrade som lussekatter. Assmans vapen är dessutom
rätt utdragna på höjden. Senast 1640 (porträttet av
Horn, jämför bild) målade han i stället oftast byglarna
med en synlig nit på varje bygelfäste och vapnen alltmer sammanhållna (mer kompakta i höjdled).
Med hjälp av mörka skuggningar och tvärgående ljusa dagrar lyckades Assman med tiden få till en
allt bättre volymverkan på hjälmtäcket. De fyra bild
exemplen demonstrerar utvecklingen. Djur- och
människobilder är livfullt och frodigt utförda. Mål-

ningarna uppvisar en stor trovärdighet vad gäller
proportioner och hur hjälmtäcket på ett bulligt och
rikt flödande sätt vindlar sig.
Assmans äldsta målningar kan tyckas rätt olika hans
yngsta, men hans produktionstid spände också över 20
år – han målade åtminstone ännu 1655 – och det finns
inte något tvärt avbrott i serien av de målningar som
här attribueras till honom – detaljer som bygelnitar,
tunna krullade trådar i kanterna av hjälmtäcket (exem
pelbild 2 och 3 ovan), hjälmens och hjälmklenodens
utseende, en hjälmtäckesflik som skjuter fram nedtill
(som i bild 1, 2 och 3 ovan) eller avsaknad av sådan (bild
4) växlar lite fram och tillbaka. I hans skola, men med
andra manér, görs målningar åtminstone fram till 1693
(oräknat betydligt senare målningar, där man velat ge
målningen ett intryck av högre ålder än den i själva
verket har), se nästa band.
Målningar i Assmans 1630-talsstil (som bild 1 och 2
ovan): F 5, 9; A 5 (framsida), 74 (framsida), 6, 16, 18, 38,
40, 41, 47, 49, 53, 64, 71 (framsida), 79, 94, 97, 99 (fram
sida), 109, 122, 130, 143, 149, 155, 159, 162, 166, 168 (framsida), 173, 175, 190, 193, 203, 205, 209, 211, 212, 213, 214,
216, 217, 218 (framsida), 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228,
229, 233, 237, 242, 243, 244, 249, 251, 253, 255, 256, 257,
258, 260, 261.
Målningar i Assmans omkring 1640 etablerade stil:
G 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 20; F 8, 10, 12, 24, 28, 29, 33, 35, 43,
45, 51, 54; A 31, 45, 48, 54, 56, 68, 69, 73 (framsida), 95,
115, 119, 176, 177, 184 (framsida), 185, 187, 188, 194, 197,

Johan Assmans karaktäristiska stil syns i vapnet på ett
porträtt (detalj) från 1640
av Gustav Kristersson Horn
(Nationalmuseum). Porträttet
är tidigare attribuerat till
Jacob Elbfas. Dennes övriga
porträtt är dock försedda
med vapen i en annan stil.

Djur- och människofigurer
är påtagligt livfulla i Johan
Assmans vapenbilder. Här
syns jungfrun i det år 1651
fastställda vapnet för Königsmarck, grevliga ätten nr 14.
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474, 475, 476, 477, 478, 480, 481, 483, 484, 485, 486, 487,
488, 489, 492, 494, 495, 496, 498, 499, 501, 503, 504, 506,
508, 509, 511, 514, 515, 516, 520, 522, 523, 524, 525, 526,
527, 528, 531, 532, 533, 535, 538, 539, 540, 541, 542, 543,
545, 546, 547, 548, 549, 550, 552, 553, 554, 555, 556, 557,
558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 569, 570,
571, 575, 577, 578, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589,
590, 592, 593, 595, 605, 606, 607, 610, 613, 616, 620, 622,
626, 629, 630, 633, 634, 635, 642, 643, 644.
Konstnär 3 har målat vapen för sex ätter introducerade
mellan 1638 och 1642. Sköldarna har alltid insvängda
sidor och fasade kanter. Karaktäristiskt är hjälmtäckets form med bladslingor som ytterst har spetsiga
ändar. Överst på båda sidorna av hjälmtäcket finns en

Exempel på målning utförd av konstnär 3.

206, 208, 220, 223, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 238, 239,
240, 246, 248, 250, 252, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269,
272, 274, 277, 279, 280, 282, 285, 286, 287, 289, 291, 292,
293, 294, 297, 298, 299, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308,
313, 315, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328,
330, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 340, 341, 342,
343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354,
355, 356, 357, 358, 359 (allt utom hjälm och täcke senare
övermålat), 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 368, 369,
370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381,
383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396,
397, 399, 400, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 411,
413, 415, 416, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 427, 428,
429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440,
441, 443, 445, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 455, 456,
458, 461, 462, 463, 464, 465, 467, 468, 470, 471, 472, 473,

Exempel på målning utförd av konstnär 4.

Riddarhusets vapensköldar ( band ı )

uppåt spirande slinga med ett blad åt vartdera hållet
(de översta gula slingorna på exempelbilden).
Målningar: 247, 259, 275, 278, 281, 288.
Konstnär 4 karaktäriseras av sköldar som har en volut
både ovanför och nedanför en lodrät sidokant. I alla
målningar utom den för den först introducerade ätten
är vit färg påtagligt använd för att accentuera dagrar.
Konstnären har utfört målningar för fyra ätter, varav
den yngsta introducerades 1649. En ytterligare inringning i tid ges av att en av ätterna (nr 132) utslocknade
1657, så den ättens målning tillkom senast det året.
Målningar: A 132, 182, 398, 426.

Två »snurror« i plåtens färg på hjässan på hjälmen i vapenbilder
är en detalj som Johan Assman kom att använda ofta i sina
målningar. Här ett exempel, från vapnet för Eneskjöld, nr 585
(1653).

Den första svenska vapenboken
Boktryckaren Henrich Keyser († 1663) gav
år 1650 i Stockholm ut Sweriges rijkes ridderskaps och adels wapenbook hwaruthi alle grefwars
frijherrars och samptlige adelens wapnar och
sköldemärcken författas. Detta var den första
vapenboken med den svenska adelns vapen.
Vapenåtergivningarna är utförda av Wolfgang Hartmann († omkring 1663), en tysk
kopparstickare som omkring 1644 flyttat till
Sverige. Riddarhussalens målningar gav information om vapnens bildinnehåll, men vad
gällde vapen för sådana ätter som inte hade
någon vapenmålning fick man söka information på andra sätt. Noteraatt färg är markerad med utsatta små bokstäver.Bildexemplet
visar vapnet för »Leyonhuser«(namnet står
i plural), för Leuhusen, nr 324 (1645). Uppenbarligen har Johan Assmans stil utgjort förlaga till Hartmanns vapenschabloner (sköldform, hjälm, hjälmtäcke). Hjälmtäckets bulliga
utformning är igenkännlig och de två karak
täristiska »snurrorna« i plåtens färg på hjälmens hjässa är rentav med.
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Riddarhusets vapensköldar ( band ı )

Vapenbeskrivningar
av Magnus Bäckmark
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Natt och Dag

26,1 × 36,9 cm

Konstnär 1

22
1280–1310-talet

Riddarhusets vapensköldar ( band ı )
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Natt och Dag

26,5 × 36,6 cm

Konstnär 1

Adliga ätten nr 13 · Intr. år 1625
Det arkaiskt enkla och därmed slagkraftiga skölde
märket är känt från 1287, för riddaren och lagmannen
i Värend, riksrådet Nils Sigridsson. Det är därmed det
tidigast belagda släktvapen som antagits inom Sverige
och som fortfarande är ibruk.
Notera greppet att damaskera * (mönstra) ena fältet,
för att få fram att det rör sig om kontrasterande ytor.
Genealogen Rasmus Ludvigsson († 1594) använde
»Dag och natt« som rubrik för ätten i sina handskrifter.
Den träffande benämningen, motiverad av sköldens indelning i en ljus och en mörk yta, kastades senare om.
År 1632 nämns »slächten som föhra Natt och Dagh«.
Ättemedlemmarna började först under 1700-talet mer
allmänt att använda Natt och Dag som släktnamn.
Kronan på hjälmen kännetecknar ättens status som
riksrådsätt.
Introduktion togs av kanslirådet Per Nilsson på
ättens vägnar.

Bielke af Åkerö

Ätten är den ännu fortlevande adelsätt som kan följas
längst tillbaka i tiden inom Sverige, genom att en
ättemedlem − en av två bröder − omtalas redan 1279.
Sköldemärket, en tre gånger delad * sköld, är belagt
från 1288 för den andre av nämnda bröder, nämligen
riddaren, riksrådet och lagmannen i Tiohärads lagsaga
i Småland Ture Kettilsson. Från och med två generationer senare förekommer varianten med två bjälkar *
som blivit den slutgiltiga formen av vapnet.
Hjälmprydnad var först, enligt ett sigillbelägg från
1343, en vidbrättad hatt med en (påfågels?) fjädervippa
upptill. Hattar som beståndsdel av hjälmprydnader var
omtyckta under högmedeltiden men föll sedan ur bruk
i Sverige – hjälmprydnad blev då i stället en buske av
påfågelsfjädrar.
Den förste inom ätten som kallade sig Bielke, efter
vapenbilden, var kammarrådet Nils Pedersson Bielke
(† 1550) till Åkerö i Bettna socken i Södermanland.
På hans ättlingars vägnar togs introduktion av sonsonen Erik Bielke, friherre till Vik. Dennes far hade
upphöjts till friherre 1594, så han själv borde ha introducerats såsom friherre, men det förbisågs.

Bielke af Åkerö

Adliga ätten nr 8 · Intr. år 1625

Oxenstierna af Eka och Lindö

Friherrliga ätten nr 1 · Intr. år 1625
Den småländske frälsemannen Gjurd Nilsson, känd
1312, är den förste som man vet förde en oxpanna med
horn i sin sköld. I hans sigill är oxpannan och dess
öron stiliserade så att de liknar ett kors. Hans dottersöner valde att ta upp sitt mödernevapen i stället för
det vapen som deras far hade fört. Deras efterkommande blev mycket inflytelserika under 1400-talet,
med inte mindre än tre riksföreståndare.
Riksrådet Gabriel Cristersson, som var ättens ende
då levande manliga företrädare, upphöjdes vid Erik
XIV:s kröning 1561 till friherre.
Gabriels söner började under 1500-talets andra hälft
att gradvis använda släktnamn. Ett tidigt belägg är
Ochsenstern. Tyskt språkbruk påverkade med andra
ord namnvalet. Stern och Stirn är de tyska orden för
stjärna respektive panna, men ordet stjärna i betydelsen panna var på svenska då också levande. På plåten

1320–1340-talet

Bonde

26,3 × 36,7 cm

Oxenstierna af Eka och Lindö

Konstnär 1

26,7 × 37,6 cm

Konstnär 1
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är skrivet F[riherre] Oxenstiern. Så småningom
etablerades namnformen Oxenstierna.
Introduktion togs av Erik Oxenstierna på ättens
vägnar.
Notera att vapnet omges av en oval ram med upp
rullade flikar i hörnen.

Kronan på hjälmen är ett tecken för ättens värdighet
som riksrådsätt. Observera målningens pluralform
BONDERNA.
Introduktion togs av kammarherren Jöns Bonde på
ättens vägnar.

Bonde

Adliga ätten nr 146 · Intr. år 1627
Sparre över blad utvecklades till en prestigefylld
vapenbild under senmedeltiden och 1500-talet. Den
hade då framför allt burits av olika familjer inom ett
släktnätverk med koncentration till Finnveden i västra
Småland. Det äldsta belägget är från 1344 hos Bengt
Lindormsson (Lindormssönernas ätt). Hans systerson,
väpnaren Jöns Abjörnsson, upptog det sköldemärket
omkring 1390.
Dennes ättling Jöns Persson, som introducerades på
ättens vägnar, började tillsammans med sina syskon att
kalla sig Gyllensparre efter vapnet. Det då nya namnet

Adliga ätten nr 11 · Intr. år 1625
En båt har förts som vapenbild inom flera olika
frälseätter, det äldsta exemplet är från 1299. För riksrådet Thord Bonde, som bodde i Östergötland, är
båten känd från 1321 i ett sigill med enbart hjälm och
hjälmprydnad. Nytt var vippan i för och akter. Vippor
av påfågelsfjädrar användes flitigt just i hjälmprydnader under 1300-talet. Extradekoren kom också att
inlemmas på båten i skölden (om den inte funnits där
från början).

Gyllensparre
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Gyllensparre

Forstena-släkten

22 × 32 cm

26,6 × 37,2 cm

Konstnär 1

Konstnär 65

Riddarhusets vapensköldar ( band ı )

ifrågasattes av lantmarskalken Lars Sparre, men 1638
godkändes rätten till det »eftersom hans (Jöns) för
fäder alltid fört en gyllene sparre i vapnet«.
I hjälmprydnaden syns bladet mellan två vesselhorn*.
Jämför de andra vapnen i samma vapengrupp:
Forstena-släkten, nr 2 (se nästa text här nedan), Bagge
af Berga, nr 118, och Bagge af Söderby, nr 147.

Forstena-släkten

Adliga ätten nr 2 · Intr. år 1625
Om bakgrunden till bilden sparre över blad, se närmast föregående text här ovan. Den i den texten nämnde väpnaren Jöns Abjörnsson upptog sköldemärket
från sin mödernesläkt. Det vidarefördes sedan av
dennes sondotter Elin Lindormsdotters söner, vilka
verkade i Västergötland i slutet av 1400-talet. Deras
efterkommande använde gul/gyllene färg på sparren
och (vanligen) grönt (sjö)blad. Genom färgerna åtskiljs

Forstena-släktens och ätten Gyllensparres sköldar från
skölden för Ulfsparre af Broxvik, nr 9, som har annan
färgsättning på sparren och bladet men snarlik hjälmprydnad.
Regementsrådet Torsten Brunsson (känd 1518−1545)
kom genom sitt gifte till gården Forstena i (Västra)
Tunhems socken i Västergötland. Varg mellan fänikor*
stabiliserades som hjälmprydnad för hans efterkommande. Tidigare förekommer hjälmprydnadsvarianter
med två horn besatta med fänikor och en varg, som
ibland är omgiven av fänikor.
Kronan signalerar ättens status som riksrådsätt.
Introduktion togs av Torsten Lennartsson på ättens
vägnar under nr 5, vilket senare ändrades till nr 2.
Det påmålade namnet torstenson är miss
ledande. Torstenson blev fast släktnamn bara för de
efterkommande till ättemedlemmen Lennart Torstenson († 1651) som upphöjdes till greve.
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1370–1390-talet

Geete

Kagg

27 × 38 cm

Konstnär Johan Assman

Adliga ätten nr 167 · Intr. år 1627
Riddaren och marsken Peter Porse Ge(e)t (känd från
1369, † 1386/89), som bodde på Djula gård i Malms
socken (nu Stora Djulö i Katrineholm), förde senast
1379 en nedvänd vinge i skölden och en bågformad
ställning med fem käppar med påfågelsvippor som
hjälmprydnad.
Medeltidsätten Ge(e)t utslocknade i början av
1500-talet, men riddarens sondotter Elisiv Jönsdotters
dotterdotters dotterdotters sonson Erik Eriksson
Tranewård, på latin Tranevard(i)us, sekreterare i Svea
hovrätt, fick vid sitt adlande 1627 tillstånd att uppta
»Geete namn« och en gul sköld med en svartgrå
tranvinge i och ovanpå hjälmen tre påfågelsstjärtar
(påfågelsfjädrar) infattade i svarta skaft – såsom hans
förfäder hade fört, enligt sköldebrevet.

22 × 32 cm
Geete

Adliga ätten nr 68 · Intr. år 1625
Släkten är påvisbar från och med väpnaren Mats Kagge,
känd 1375−1425. Han var bosatt i Uppland att döma av
att hans barn ägde jord där. Tillnamnet, senare vanligen i formen Kagg, liknar bäraren vid en kagg, det vill
säga en tjur som kastrerats först efter inträdd könsmognad.
Spetsen användes under de första generationerna
i varierande ställningar. Möjligen avspeglar den ett
klientförhållande till Sandbroätten, som var mäktig
i Uppland på 1300-talet och förde en spets åt andra
hållet.
Introduktion togs av kaptenen, sedermera översten
Matthias Kagg och hans bröder.

Konstnär 1

Kagg
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Fleming

Horn af Kanckas

27 × 37,3 cm Konstnär 65

Adliga ätten nr 4 · Intr. år 1625
Ätten och vapnet har förmodligen kommit från Pommern. Via Danmark kom riddaren Peder Fleming
(† tidigast 1406) till Sverige under kung Eriks av Pommern regeringstid (alltså tidigast 1396). Vapenbilden
med två bjälkar åtföljda av kulor utgör ett exempel på
medeltidens enkla kompositioner, som ofta styrdes av
hur stödjande metallband och nitar var placerade på
ägarens verkliga sköld.
Redan från början tillhörde ätten landets elit, med
riksråd i var och en av de efterföljande generationerna.
Den status som det medförde framhävs av kronan på
hjälmen.
Introduktion togs av ståthållaren Henrik Fleming
på ättens vägnar under nr 7, vilket senare kom att ändras till nr 4.

26,5 × 37,2 cm
Fleming

Adliga ätten nr 12 · Intr. år 1625
Hornvapnet är påvisbart lika tidigt som frälsesläkten
det tillhörde, nämligen från 1381 i Egentliga Finland
(Varsinais-Suomi). Det är belagt i sigill för Olof Mattsson i Åminne i Halikko socken (känd 1381–1415). Sätesgården Kankas (Kankainen) i Masku socken i samma
landskap kom till ätten genom ett gifte på 1400-talet.
Namnet Horn antogs efter vapenbilden under det
efterföljande seklet.
Efter att introduktion tagits av kaptenen Arvid Horn
på ättens vägnar kom den ovannämnda gårdens namn
att på Riddarhuset skilja ättens yngre gren från den
äldre gren som hade upphöjts till friherrlig värdighet
1561, se Horn af Åminne, friherrliga ätten nr 2. Även
typen av hjälmkrona och färgsättningen av oxhornen
i hjälmprydnaden skiljer ätterna åt. Bildvalet (ox)horn
associerar till den styrka som en oxe har.

Konstnär 1

Horn af Kanckas
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Riddarhusets vapensköldar
– några anmärkningar
av Göran Mörner
I denna bok presenteras de 2 331 vapensköldar som
hänger i Riddarhussalen. Antalet introducerade ätter
är dock 3 072, vilket innebär att 741 antal ätter saknar
sköld. Det finns flera skäl till att det är så.

Kommendörsätter
En av förklaringarna är att kommendörsätterna saknar egna sköldebrev och därmed egna vapen. Därför
finns inte heller några vapensköldar uppsatta för dem
i Riddarhussalen. En kommendörsätt är nämligen en
förgrening av den adliga ätten och har därför identiskt
vapen med den adliga ätten. Ätten har dock eget säte
och stämma på Riddarhuset. Totalt har det funnits 67
kommendörsätter. Av dem är det 16 som fortlever i dag.
Uteslutna ätter
En annan förklaring rör de ätter som betecknas som
»uteslutna« eller »avförda« och som därför har fått
sina vapensköldar borttagna ur salen. Anledningen
till »uteslutningarna« är huvudsakligen de två stora
revideringar av matrikeln som genomfördes 1654 och
1727 och som innebar att de ätter som då befanns vara
upphöjda i högre värdighet, som friherrar eller grevar,
helt enkelt ströks. Matrikeln stuvades sedan om och
numreringen av de kvarvarande ätter justerades i enlighet med detta. Efter 1727 har de ätter som upphört
att existera i adlig eller friherrlig värdighet, då de upphöjts till friherrar eller grevar, i stället klassificerats som
utdöda och matrikeln har då inte justerats och numren
kvarstått som tidigare. Totalt har 105 ätter kommit att
klassas som uteslutna eller avförda.
Stulen vapensköld
Det finns bara en vapensköld som man med säkerhet
vet har stulits. Det rör sig om vapenskölden för adliga
ätten Douglies, nr 821, som försvann vid ett tillfälle
när Riddarhuset var öppet för allmänheten. Vapnet
målades upp på nytt 1969 av David Friefeldt efter ett
fotografi. I dag är vapensköldarna larmade och salen
kameraövervakad.
»Återanvända« vapensköldar
Vid den senaste fotograferingen av vapensköldarna
har man kunnat se att det finns enstaka vapen som
har målats över. Under det nuvarande vapnet finns

En säregen vapensköld i Riddarhussalen är den överkorsade
för ätten Plommenfelt. Orsaken är det majestätsbrott som Carl
Anders Plommenfelt gjorde sig skyldig till mot Gustav III 1782.
För detta dömdes han till döden men han lyckades fly utomlands och det bestämdes då att hans ätt skulle anses utdöd,
vilket markerades på detta sätt. Läs mer om detta i band III.
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Riddarhussalen
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de 2 331
vapensköldarna
är upphängda.
I fonden
sköldar
för de grev
liga och
friherrliga ätterna.
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friherrliga ätten nr 34 Taube af Karlö, samt de adliga
ätterna nr 755 Bagghufvud, nr 1178 Gyllenschmidt, nr
1282 Gersdorff och nr 1343 von Gavel. Av dessa ätter är
det bara Gersdorff som har medlemmar i Sverige, de
övriga fortlever endast i utlandet.
Krossade vapensköldar
En mycket vanlig uppfattning är att Riddarhuset lyfter
ned vapenskölden för en ätt när den dör ut. Ja, till och
med att skölden krossas. Så är absolut inte fallet. Denna missuppfattning har sitt ursprung i att man under
1700- och 1800-talen samt i några fall under 1900-talet
ceremoniellt krossade vapnet vid begravningsakten
för den siste mannen av en ätt. Den sköld som krossades
var dock en »engångssköld« av trä eller gips som man
låtit tillverka. Detta markerade att ingen mer skulle få
använda vapenskölden och bruka ättens namn.
Borttagen vapensköld
Vid ett tillfälle har en ätt fått sin vapensköld nedtagen
i Riddarhussalen. Arnold Johan Messenius adlades
1647 med oförändrat namn och introducerades 1649.
Redan 1651 dömdes han till döden för högförräderi
och halshöggs tillsammans med sin son. På rikskanslern Axel Oxenstiernas befallning lyfte man då ned
hans vapensköld och rev sönder hans sköldebrev.
När Magnus Crusenstolpe skulle introduceras 1776 lämnade
han in en sköld, men om den antecknades att den skulle kasseras såsom alltför liten. Tydligen gäller anteckningen denna plåt
som inte försetts med text och som förvaras i riddarhusgenealogens skåp.

alltså uppenbart en vapensköld för en annan ätt. Håller man plåten i rätt ljus kan man ibland identifiera
vapnet. Under till exempel nr 933 Tunderfelt finns nr
746 Reiher och under nr 1064 Örnhielm finns nr 928
Tegensköld. Möjligtvis har man under någon tidsperiod
lyft ned vapensköldar för ätter som man betraktat som
utdöda och sedan låtit måla över dem med en nyligen
adlad ätts vapen. Det finns även en möjlighet att man
vid flytten från det första Riddarhuset på Prästgatan
har sålt vapensköldar för utdöda ätter som kopparskrot.
Levande ätter som saknar vapensköldar
Nästan alla av de i dag fortlevande 661 ätterna har sin
vapensköld i Riddarhussalen. Endast sex levande ätter
saknar sköld. Det rör sig om grevliga ätten nr 52 Nieroth,

Ett undantag
Det finns ett undantag från regeln att vapensköldar
för ätter som upphöjts i högre värdighet ska uteslutas.
I väggfält 20 i Riddarhussalen hänger två vapenplåtar
för adliga ätten Anckarstierna bredvid varandra. Den
till vänster är tydligt märkt This Anckarstierna, nr 1142
och den till höger är också märkt Anckarstierna, nr
1142! Den till vänster avser den äldste (Thijs) av de tre
bröderna Thijsen som adlades med namnet Anckar
stierna. Thijs Thijsen och hans yngste bror Peter
Thijsen adlades samma dag 11 april 1688 med samma
namn och vapen, men med var sitt adelskap, och introducerades 2 juli 1689 på numren 1142 och 1143. Mellanbrodern Cornelius Thijsen hade dock redan adlats
med namnet Anckarstierna 26 o
 ktober 1678 och introducerats 5 oktober. Han upphöjdes 27 januari 1692 till
friherre och introducerades 3 november 1693 på nummer 96. Hans adliga ätt uteslöts ur matrikeln 1727 men
det är hans adliga vapensköld som hänger till höger.
Datumet (26 oktober 1678) och motivet med det sjun-
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kande skeppet stämmer med det vapen som Cornelius
erhöll. Det sjunkande skeppet återfinns dessutom i
hjärtskölden i hans friherrliga vapen. Troligtvis har
numret 1142 påförts senare på grund av namnlikheten.
Vapenskölden för adliga ätten Anckarstierna nr 1143
saknas tyvärr.
Skrafferade vapen
Skraffering är en teknik för att i svartvita framställningar med hjälp av olika linjeringar uttrycka vilka tinkturer
(färger) ett vapen ska innehålla. Ett underfundigt sätt
att kommunicera färg i svartvitt. I Riddarhussalen finns
10 vapen som förutom att de är målade i färg även är
skrafferade. Konstnären meddelar alltså färgen på två
sätt. I ett fält som ska vara rött har färgen målats med
röda lodräta linjer och i ett blått fält har färgen målats
med vågräta linjer i blå färg. De flesta av dessa är troligtvis målade av hovmålaren Lars Bolander. En teori är
att han målat dessa sköldar i syfte att visa sin kunnighet men inte fullt ut förstått skrafferingens funktion.
De vapensköldar han målade senare saknar nämligen
denna form av dubbel kommunikation.

felt, A 572; Bruce, A 745; Bergenhielm, A 794; Bennet,
A 831; Werdenhoff, A 833; Rehnberg, A 839; von Campenhausen, A 881; Apolloff, A 912; Schmiedeberg, 
A 1001; Tigerschiöld, A 1087; Lagerström, A 1228; von
Strokirch, A 1233; Manderstierna, A 1239; von Heinen,
A 1289; Stiernstolpe, A 1347; von Engelbrechten,
A 1350; von Porat, A 1381; Lillienadler, A 1385; Rosenborg, A 1488; von Utfall, A 1502 och von Rosen, A 1905.
Ett undantag
Utanför Riddarhussalen, på riddarhusgenealogens
rum, hänger en unik vapensköld. Den föreställer
vapnet för friherrliga ätten Skogman. Plåten är komplett uppmärkt med ättens namn, vapen, datum för
upphöjelsen och nummer. Dock saknas datum för introduktion. Där finns i stället en lucka som ska fyllas
i. Statssekreteraren vid finanskommittén, Carl David

»Anonyma« vapen
En handfull av vapensköldarna saknar helt identifierande texter som ättens namn och datum för adlandet.
Det är alltså bara ättens vapen som är målat på skölden.
Numret är påmålat senare. Exempel på dessa är grevliga ätterna nr 53 Horn af Ekebyholm, nr 58 Tessin och
nr 74 Sparre samt adliga ätten nr 1091 Braun.
Bleckplåtar
Nästan alla vapensköldar är målade på kopparplåt.
Men det finns några undantag. 35 stycken är målade
på bleckplåt och även de kan delas upp i två grupper.
11 stycken är äldre och målade på mycket tunn bleckplåt. Dessa är ofta i mycket dåligt skick. 24 stycken är
målade senare, troligtvis kring sekelskiftet 1800/1900,
på industriellt tillverkad bleckplåt. Flera av dessa är
uppmålade långt efter att ätten dött ut.
Äldre bleckplåt (11 st): Bille af Dybeck, A 28; Lilliestielke, A 120; Årrhane, A 309; Bohl, A 389; Nether
wood, A 446; Harnesksköld, A 518; Järnefelt, A 536;
von Numers, A 596; Reeth, A 598; Leijonberg, A 606;
Stöltenhielm, A 630.
Industriell bleckplåt (24 st): Anckarstierna, F 96;
Hamilton af Hageby, F 99; Kinnemond, A 505; Renner-

Skraffering är ett system för att återge vapen i svartvitt med
hjälp av linjer. I ett fåtal av de i färg målade vapensköldarna
i Riddarhussalen, till exempel denna för ätten Schenfelt, har
dessa linjer använts som ett dekorativt element.
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Skogman, hade 1826 adlats med oförändrat namn och
1828 introducerats under nr 2302. Han upphöjdes i fri
herrlig värdighet 1854 men hann aldrig introduceras i
den högre värdigheten eftersom han avled i februari
1856. Tydligen hade han hunnit låta måla upp vapenskölden och märkt upp den med det nummer, 400, som
han skulle erhålla. Då han inte blev introducerad kom
friherrliga ätten Bergenstråhle att erhålla nummer 400
i stället. Carl David Skogman hade förvisso efterkommande men de sökte inte introduktion.
Dubbletter
I fem fall finns två vapensköldar för samma ätt. Adliga
ätten nr 1052, Schönberg, har en extra plåt som hänger
i väggfält 28 och adliga ätten nr 1984, Schützercrantz,
har en i väggfält 30 D. Någon dokumenterad förkla-

ring till dessa två dubbletter finns inte. Även adliga
ätten nr 1435, Hammarfelt, har två plåtar, men den
ena av dem är endast 19 × 13 cm stor och hänger gömd
bakom den reguljära vapenplåten. Den mindre plåten
blev refuserad av Riddarhusdirektionen på grund av
att den var så liten men återlämnades tydligen inte.
På riddarhusgenealogens rum hänger en extra vapensköld för friherrliga ätten nr 49, Fleetwood. Den är
skänkt till Riddarhuset 1961 av en ättemedlem och bedöms vara samtida med ättens vapen i Riddarhussalen.
I sitt konstnärliga utförande är de närmast identiska.
I riddarhusarkivet finns även en vapensköld för adliga
ätten nr 1371, Hårleman, som är nästan identisk med
den som hänger i Riddarhussalen och skänktes till
Riddarhuset 1966. Förklaringen till att det finns två
plåtar för samma ätt kan vara så enkel som att när den
nyss adlade skulle beställa sin vapenplåt hos vapen
målaren lät han beställa två. En för att skänka till Riddarhuset och en för att ha hemma.
En återupplivad ätt
Riksrådet Carl Bonde (1581–1652), tillhörande adliga
ätten Bonde nr 11, upphöjdes i friherrlig värdighet 1651
och introducerades 1652 under nr 20 bland friherrar.
Denna friherrliga ätt dog ut 1712. En annan medlem av
den adliga ätten Bonde, överstekammarjunkaren och
översten Carl Göran Bonde (1575–1840), kom dock
att upphöjas i friherrlig värdighet 1802 med adoption
på den utdöda ätten. Han introducerades 1803 på
den utdöda friherrliga ätten Bondes nummer. Alltså
väcktes den utdöda friherren åter till liv efter 90 år.
Den vapenplåt som finns i Riddarhussalen är märkt
med de senare datumen för upphöjelsen, 1802 för värdigheten och 1803 för introduktion.

På Riddarhuset finns två vapensköldar för friherre nr 400. Den
för Carl David Skogman kom dock aldrig att hängas upp eftersom han avled innan han hunnit ta introduktion. Numret gavs i
stället till den ena av de friherrliga ätterna Bergenstråhle.

Omhängningar av vapensköldarna
Flera gånger har vapensköldarna hängts om i Riddarhussalen. Efter den stora renoveringen av trapphuset
och Riddarhussalen 1960–1961 skedde en betydande
omplacering. Många plåtar hade hängt på läktaren
som nu var avlägsnad. Vapensköldar flyttades sam
tidigt bort från placeringar ovanför fönstren och hela
salen omordnades. Vid en senare renovering av trappen ned till Lantmarskalksvåningen 2011 avlägsnades
vapensköldarna på östra sidan av trappan och placerades ovanför fönstren. På västra sidan i trappan hänger
nu för tiden 124 vapensköldar. De tillhör huvudsak-
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ligen utdöda ätter som introducerades under andra
hälften av 1600-talet.
Adliga adoptioner
I stamtavlorna kan man ofta läsa att en person har
blivit adlad och adopterad på en adlig ätt. I modernt
språkbruk kan detta lätt leda till förvirring. Med adoption menas här inte en vanlig civilrättslig sådan. Man
kan inte som adelsman adoptera någon och därigenom
adla personen. I stället menas att monarken har adlat
en person med villkoret att den ska inbegripas i en
redan existerande ätt och föra ättens namn och vapen.
Ofta har det rört sig om en svärson eller en ofrälse
brorson. Ett bättre beskrivande ord i stället för adoption skulle vara inympning.
Nummerordning
Man kan tro att ättens nummer helt och hållet korresponderar till vilken placering ätten har i matrikeln. Men
så är inte fallet. De 67 kommendörsätterna är placerade
mellan adliga ätten Cronacker, nr 980, och adliga ätten
Gyllenstorm, nr 981. Och inom denna grupp är kommendörsätterna heller inte placerade i nummerordning,
utan i den följd de har blivit uppflyttade i klassen.

sporrklinga har målats om en stjärna. Ett fält i silver
har blivit ett i guld. En varelse vänder sitt huvud åt
fel håll. I vissa fall är vapenplåten mycket avvikande
från den vapensköld som ätten har förlänats. Som
exempel på detta kan nämnas adliga ätterna Rosenmüller, nr 706, och Lagercrantz, nr 1011. Det heraldiska
uppslagsverket Sveriges Ridderskaps och Adels Wapenbok
gavs ut 1857–79. Här återgavs för första gången samtliga introducerade ätters vapen i färg. Jämför man
bokverket med vapenplåtarna blir det tydligt att
vapenplåtarna i många fall fungerat som förlagor till
vapenboken. Därefter har vissa felaktigheter spritt sig
i andra heraldiska återgivningar.
Brevadel
De ätter som har fått sitt adelskap utfärdat i ett skölde
brev kallas brevadel. De äldsta kända svenska skölde
breven är från 1400-talet. De ätter som har sitt ursprung
i det gamla frälset och saknar sköldebrev kallas uradel.

Naturaliseringar
På många av vapensköldarna står det »Naturaliserad«
eller »Nat« i stället för »Adlad« eller »Nobiliserad«.
Det betyder att ätten har fått sitt utländska adelskap
erkänt som svenskt adelskap. Denna naturalisering
stod monarken för. Man kunde alltså inte som utländsk adelsman direkt söka introduktion på Riddarhuset. Man måste först antingen bli adlad eller
naturaliserad som svensk adelsman av den svenska
monarken. Det är svårt att med säkerhet säga hur
många av Riddarhusets ätter som har blivit naturaliserade, men det rör sig om minst 250.
»Felaktiga« vapensköldar
Hur en vapensköld ska se ut i sina beståndsdelar och
färger bestäms av ättens sköldebrev. I sköldebrevet
finns normalt sett en förklarande text (blasonering)
tillsammans med en avbildning av vapenskölden i färg.
I vissa fall verkar målaren av vapenplåten inte haft tillgång till sköldebrevet eller haft en bristfällig förlaga.
Det har resulterat i mindre och större avvikelser vid
målandet av vapenplåten. Ibland kan det vara att en

Ätten Dahlcrona är en av de ätter för vilken de finns två sköldar. Den första, som ses här, har förmodligen kasserats för att
den var för liten.
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1390–1400-talet

26,7 × 37 cm
Kyle

Kyle

26,7 × 37 cm

Konstnär 1 (baksidan)

Konstnär Johan Assman (framsidan)
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Kyle

Adliga ätten nr 5 · Intr. år 1625
Ursprungligen pommersk ätt som etablerade sig i
Sverige senast 1394 (troligen, säkert senast 1406/1407).
Kort efter att den färdigställts har målningen ratats
och ersatts av en målning på andra sidan. Ändringen
består i att den svarta (omålade) sköldytan gjorts blå,
och att även det svarta och röda i hjälmtäcket blivit
blått. Bakgrundsfärgen till de korslagda röda hornen
har också vanligen varit blå.
Introduktion togs av hovjunkaren Hans Kyle på
ättens vägnar.

Sparre af Rossvik

Adliga ätten nr 7 · Intr. år 1625
Sparre som vapenbild förekommer inom Sverige alltifrån 1290-talet och inom många olika ätter. Den här
ätten kan följas tillbaka till den västgötske väpnaren
Sigge Laurensson (känd 1396−1417, † senast 1443).

Väpnarens sonson, riksrådet Sigge Larsson (1442–
1509), uppges ha använt sparren  * i röd färgsättning
mot gul/gyllene bakgrund och med röda fänikor *
/fanor* på hjälmen. Ännu för Ingeborg Siggesdotter
(arvskifte hölls efter henne 1544) är vapnet framställt
i de färgerna. Den slutgiltiga färgsättningen, som är
belagd hos rikskanslern Erik Sparre (1550–1600), blev
däremot gyllene sparre på blått fält. Namnet antogs
efter vapenbilden av Sparre och hans bröder.
Kronan på hjälmen visar på ättens värdighet som
riksrådsätt.
Påfågelsfjädrar i stället för bara fanor på hjälmen
introducerades senast av nämnda riksråds son Lars
Siggesson († 1554), som var riddare, riksråd och marsk.
I sitt sigill använde han två påfågelsfjädrar mellan
två fanor med utdragna övre ändar – »med långa
svansar« som de kunde beskrivas i Tyskland, där det
fanmodet varit som störst på 1400-talet. Innan den här
målningens tio påfågelsfjädrar – fem över fem – blev
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Sparre af Rossvik

26 × 36,7 cm

Konstnär 32

magen (sigillet är något otydligt). Hjälmprydnad var ett
trollhuvud mellan två vargsaxar. Ett huvudlöst troll*,
nu med synlig svans, uppträder från mitten av 1400-talet
och först med extrahuvudet på magen.
Ett helt huvudlöst troll, vilket blev den vedertagna
vapenbilden i Sverige, är belagt från 1466. Vargsaxarna
i hjälmprydnaden är i den här målningen missupp
fattade som vädurhorn *, vilket har blivit mönster
bildande för ätten i Sverige.
En ättegren, som flyttade till Danmark (Skåne)
omkring år 1500 och som utslocknade 1782, använde
den gamla varianten med ett huvudlöst troll med ett
extrahuvud på magen.
Anna Trolle (1534−1617) berättade sig ha hört
följande förklaring till trollbilden från sina föräldrar:
En gudfruktig släktmedlem bodde på Ed i Voxtorps
socken. En julotta då han var på väg till kyrkan med
sitt följe hindrades han av vad som liknade en jung

25 × 36,4 cm

Adliga ätten nr 36 · Intr. år 1625
Ätten verkade tidigast i Småland och kan med säker
hetföljas tillbaka till riddaren Birger Knutsson, även
kallad Birger Trolle († senast 1381). Han förde ett annat
vapen, men hans son, riddaren Birger Trolle upptog
senast 1402 ett troll som vapenbild, uppenbarligen med
anledning av faderns tillnamn, som nu hade utvecklats
till släktnamn. I Birgers fall hade trollet enligt hans
sigill huvud och dessutom (troligen) ett extra huvud på

Trolle

Trolle

Konstnär 11

normerande förekom inom ätten också tre, fem och
sex påfågelsfjädrar (förutom ett belägg på i stället tre
plymer) mellan fanorna. Fanorna är inte alltid delade * i
gult-blått och blått-gult som i den här målningen, utan
är ibland bara blå.
Introduktion togs av ryttmästaren Benckt Sparre till
Rossvik i Husby-Rekarne socken i Södermanland.

1400–1410-talet

25 × 33,6 cm

Konstnär okänd

fru i spetsen för ett brudfölje som bestod av en hop
av S
 atans andar. Hon bjöd honom ett dryckeshorn,
som var målat i 300 färger. Han tog emot hornet med
vänster hand och kastade drycken bakom sig, men
grep sedan sitt svärd med högerhanden och högg i
Jesu Kristi namn ner väsendet och skar huvudetav
det. På hemväg från gudstjänsten påträffades det
liggande på vägen, nu i den skepnad som sedan dess
avbildas i vapnet. Hornet förvarades i Växjö domkyrka
till 1570, då danskarna rövade bort det.
Berättelser av den här typen hör till de vanligaste
sägnerna i Skandinavien. Ofta är de knutna till berg
och kullar som trollföljet ska ha uppenbarat sig vid.
Det rör sig alltså om en omtyckt sägen som med några
modifikationer blivit en suggestiv förklaringsmyt om
Trollevapnets uppkomst.

Ille
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Ille

Trolltavlan i Voxtorps kyrka
En oljemålning från 1600- eller
1700-talet illustrerar händelsen som enligt sägnen låg till
grund för att ätten Trolle fick
sin vapenbild.
Målningens text förklarar
hur herren på Ed en julnatt
reste till detta heliga tempel
(Voxtorps kyrka, där målningen finns). När han kom till
»trolla klippa« syntes denna
stå på fyra stolpar. En jungfru

kom fram och drack herren
till med ett horn som hade
300 färger. Han tog hornet
med den vänstra handen och
»slog dräggen [smörjan] efter
sig«. Med den högra handen
grep han till svärdet och högg
halsen av henne. När herren
red vidare följde andra troll
efter för att ta hornet, men de
lyckades inte med det.

Adliga ätten nr 60 · Intr. år 1625
En behandskad böjd arm var sköldemärke för riks
rådet Sune Sunason (känd 1402–1448). Hans dotter
Valborg Sunadotters barn i två giften kom att uppta
sitt mödernevapen och kalla sig Ille. En skillnad i vapenbilden blev att deras efterkommande förde armen
hållande en lilja i handen.
Sune Sunasons sätesgård Heinlax/Prästkulla i
Tenala (Tenhola) socken i Nyland (Uusimaa) gick i
arv till Valborgs dotter Ingrid Bengtsdotters efterkommande, vilket ledde till att vapnet och tillnamnet
fördes vidare även av dem.
Ingrids sonsons sonsons son Gustaf Ille, sedermera
häradshövding, tog introduktion på ättens vägnar, men
var vid sin död 1670 den siste manlige medlemmen av
sin ätt. Ättens lediga nummer tilldelades senare ätten
Hård af Torestorp.
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Konstnär 1

Adliga ätten nr 37 · Intr. år 1625
Frälsesläkt som dyker upp i Kuddby socken i Östergötland på 1370-talet med väpnaren Johan Holmstensson. Sköldemärket är belagt från 1411, då Ragnhild
Holmstensdotter – troligen hans syster – skänkte jord
till Vadstena kloster. Sköldemärket syns såväl i hennes
sigill som i sigillet för nämnde Johans son Holmsten
Johansson som var vittne.
Vapnets normalform är den som är målad här, med
fält av guld, röd ros, tre utskjutande pilar av silver och
två hjorthorn av guld på hjälmen. Före introduktionen
förekommer varianter med sexuddig stjärna respektive
likarmat kors, i båda fallen omgivet av utåtriktade
pilspetsar.
Jöns Rosenstråle introducerades 1625 på ättens
vägnar under nr 79. Eftersom flera ättemedlemmar
varit riksråd flyttades ätten senare upp i riddarklassen
under nr 37.

22 × 32 cm

Lindelöf

22 × 31,8 cm

Konstnär Johan Assman

Adliga ätten nr 143 · Intr. år 1627
Vapnet fördes tidigast av den ursprungligen danska
ätten Frille, som erhållit frälsebrev 1334. Håkan Frille,
som levde ännu 1434, flyttade senast 1410 till Egentliga
Finland (Varsinais-Suomi), där han blev häradshövding i Halikko.
Hans sondotters son, väpnaren Henrik Erlandsson
till Kärkis i Sagu (Sauvo) socken († 1538/49), upptog sin
möderneätts vapen. Tre generationer senare upptog
dennes ättlingar namnet Lindelöf efter lindplantan i
vapnet. Bland dem fanns Erland (även kallad Ernst)
Lindelöf, då kung Gustav II Adolfs livknekt, som introducerades på ättens vägnar.
I Danmark är armarna i ätten Frilles hjälmprydnad
inte beväpnade *, som här, utan klädda i vida tygärmar.

Rosenstråle

Lindelöf

37
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1410–1420-talet

Roos af Hjelmsäter

Örnflycht

Adliga ätten nr 84 · Intr. år 1625
Redan ättens äldste kände stamfader, häradshövdingen
Greger Djäkn i Hånningby i Vallby socken i Uppland,
känd 1416−1445, förde två vingar i vapnet.
Bröderna Måns och Arent Uddessöner introducerades på ättens vägnar. Ättemedlemmarna som tillhörde
deras generation antog namnet Örnflycht efter vapnet.
Ordet flykt kunde förr användas om en fågels utsträckta
vingar.
Numret är tillmålat senare; bakom No anas örn
(första delen av släktnamnet).

Roos af Hjelmsäter

22 × 32,1 cm
Örnflycht

22,4 × 32 cm

Konstnär 1

Konstnär 1

Adliga ätten nr 51 · Intr. år 1625
Sudrheimsätten, som är säkert belagd från 1290-talet,
är den släkt som går att följa längst tillbaka i tiden
bland ännu fortlevande släkter med ursprung i Norge.
Rosen, då inom en av en karvskura * bildad bård *, är
inom ätten tidigast belagd hos riddaren och riksrådet
Havtore Jonsson, som verkade i början av 1300-talet.
Den ännu fortlevande ättegrenen inkom till Sverige
senast 1415. Stamgods från och med det seklets senare
del var Hjälmsäter i Medelplana socken i Västergötland. Gradvis etablerades hjälmprydnaden, som i
sin slutgiltiga form kom att bestå av två beväpnade *
armar hållande ett brinnande hjärta mellan sex fänikor *. Ett brinnande hjärta är en symbol för ren och
självuppoffrande kärlek.
Namnet Roos antogs efter vapenbilden under
andra hälften av 1500-talet. Introduktion togs av Erik
Gustafsson Roos på ättens vägnar.
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till Högalid som introducerades på ättens vägnar.
Den ursprungliga texten storar (namnet i plural)
och numret 46 har övermålats och ersatts med ny text
efter att ättens nummer ändrats till 79.

Drake af Intorp

Store

22,2 × 32,2 cm

Konstnär Johan Assman

Adliga ätten nr 82 · Intr. år 1625
Ättens äldste kände stamfader Jöns Bengtsson,
häradshövding i Kinds härad i Västergötland och
belagd 1385−1412, förde en sparre i skölden. Hans son
Arvid Jönsson, som också var häradshövding, lade till
stjärnan någon gång mellan 1412 och 1421. En stjärna
hade förts av hans svärfar, väpnaren Peter Andersson
i Möne i likanämnda socken. Den gården hade Arvid
vid den tiden övertagit och hade som sätesgård.
Namnet Drake upptog en senare ättemedlem från
mödernet senast 1564. Ståthållaren i Skaraborgs län
Axel Drake till Intorp i Gällstads socken i Väster
götland tog introduktion.

Drake af Intorp

Adliga ätten nr 79 · Intr. år 1625
Sven Store utfärdade 1417 ett brev på Haganäs i
Västergötland (det är okänt vilken av gårdarna Haganäs i landskapet som det rörde sig om). Han förde en
sparre * i skölden (troligen inte med en stjärna under,
men sigillet är otydligt). En son till honom förde i
varje fall enbart en sparre, en annan sons son, Tord
Björnsson († omkring 1508) vred bilden så att den såg
ut som en vinkelhake. Sköldemärket var stabiliserat i
den här formen senast hos Tords sonson, Per Carlsson
till Högalid i Ambjörnarps socken (arvskifte efter
honom hölls 1598). Notera att silverfärgen och det att
stjärnan är femuddig skiljer vapnet från det äldre
vapnet för en annan västgötsk ätt, Drake af Intorp,
nr 82 (närmast här nedan).
Barn till Per tog upp stamfaderns tillnamn som
släktnamn. Bland dem fanns Matts Pedersson Store

22,3 × 32,3 cm Konstnär 1

Store
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1420–1430-talet

Stierna

Stierna

22,3 × 31,6 cm

Konstnär 1

Slatte

22 × 30,5 cm

Konstnär Johan Assman

Adliga ätten nr 77 · Intr. år 1625
Nils Gregersson till Säby i Bäckaby socken i Småland,
känd 1426−1431, förde en femuddig stjärna i skölden.
Hans son Måns Nilsson till Säby, belagd 1463, förändrade den till sexuddig. I hjälmprydnaden syns stjärnan
mellan fänikor *.
Efter sköldemärket började Måns sonsons barn mot
1500-talets slut att kalla sig Stierna. I generationen
därefter tog Anders Stierna introduktion på ättens
vägnar.

Slatte

Adliga ätten nr 97 · Intr. år 1625
Ätten kan följas tillbaka till häradsdomhavanden
AndersLarsson Slatte (känd 1428−1433) som genom
sitt gifte fick Lidhem i Locknevi socken i Småland.
Han förde en liggande halvmåne (liggande = med
spetsarna uppåt) och däröver ett kors i sin sköld.
Korset byttes ut mot en stjärna i nästa generation.
Hur halvmånen och stjärnan är ställda i förhållande
till varandra varierar ända fram till det att ätten utslocknade i början av 1700-talet.
Nils Slatte till Algö i Överselö socken i Södermanland introducerades på ättens vägnar.
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Posse

Svinhufvud i Västergötland

22 × 32 cm

Konstnär 1

Adliga ätten nr 14 · Intr. år 1625
Sköldemärket har utvecklats som teckningarna här
nedan visar. Även namnet har uppkommit genom
gradvis förändring, från tillnamnet Loupose, som
har okänd innebörd. Det bars av ättens äldste kände
stamfader, den danske väpnaren Niels Jensen (känd
1401−1403). För sonen Jöns, som inkom till Sverige
någon gång mellan 1428 och 1434 och avancerade till
riksråd, hade namnet formen Lageposse/Lage Posse,
i nästa generation blev det Posse.
Kronan på hjälmen signalerar den status som ätten
hade i egenskap av gammal adel och riksrådsätt.

Posse

26,4 x 36,5 cm

Konstnär 1

Svinhufvud i Västergötland

Adliga ätten nr 199 · Intr. år 1633
Ett vildsvinshuvud som sköldemärke är belagt i sigill
för bröderna Dan Jönsson, kyrkoherde i Hedemora
och känd 1405–1427, och hans bror Hans Jönsson, känd
från 1434 och bergmästare på Kopparberget senast
1439. De anses ha varit söner till Jöns Svinhuvud
(»swinshwoth«) som 1386 köpte gårdarna Höjen och
Stenbjörnsarvet (senare kallad Stämnarvet) i nuvarande
Stora Kopparbergs socken i Dalarna, eftersom dessa
gårdar senare ägdes av Hans Jönssons ättlingar. Två
färgbelägg tyder på att svinhuvudets färgsättning vid
medeltidens slut var gult (gyllene) på blått fält.
Hans Jönssons sonsons dotterdotter Anna Jönsdotter var gift med bergsmannen Daniel Torkelsson i
Främby i dåvarande Kopparbergs socken (i dag i Falun)
som erhöll sköldebrev 1581. Brevet försåg honom med
svärmoderns släkts sköldemärke, eventuellt medvetet
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1430-talet

i en annan färgsättning än den ovannämnda. Sköldebrevet fastställer nämligen svinhuvudet som vitt i rött
fält.
Efter introduktionen började ättens medlemmar att
kalla sig Svinhufvud (med varierande stavningssätt).
Plåtens Svinhvfvr står i plural. Tillägget »i Väster
götland« är till för att skilja ätten från Svinhufvud af
Qvalstad, nr 145, som även den tagit upp namn och
vapen efter samma medeltida släkt.

Stiernkors

Stiernkors

21,7 × 29,5 cm

Konstnär Johan Assman

Adliga ätten nr 39 · Intr. år 1625
Ett kors över en stjärna fördes senast från 1437 av riksrådet Nils Olofsson (Stjärnkors) († 1449/53). Hans son
Magnus Nicolai var biskop i Åbo och slöt sin ätt på
svärdssidan när han dog år 1500. Stamgodset Särkilax i
Tövsala (Taivassalo) socken övergick då till hans syster
dotter Karin Olofsdotter. Hennes efterkommande

övertog också vapnet. En bit in på 1600-talet antogs
släktnamnet efter vapenbilden.
Introduktion togs av Karins sonsons son Axel Ivarsson Stiernkors. En förändring gentemot medeltidsättens vapen är att bilderna står i ett delat * fält. Stjärnan
ovanpå hjälmen är omgiven av vesselhorn *.
Ett tecken på vilken status stjärnkorsbilden uppnådde i Egentliga Finland (Varsinais-Suomi) genom
biskop Magnus är att talrika frälsemän där upptog den
bilden. För många av dem är det oklart hur deras eventuella samband med medeltidsätten Stjärnkors såg ut.
Ett exempel, se Fogelhufvud, nr 227.

Ribbing

Adliga ätten nr 15 · Intr. år 1625
Tre lindblad med skaft var en ny, personlig vapen
variant för den västgötske häradshövdingen Knut
Ribbing (känd 1481−1507). Den formen på vapnet blev
bestående för hans ättlingar.
Tidigare hade de tre bladen i stället varit tre
fallande * sjöblad (fallande = med spetsarna nedåt).
Släktlinjen är oklar före Knuts far, väpnaren Peder
Ribbing (känd 1438–1474), men någon form av samband finns möjligen med den äldre halländska ätt som
använde samma namn och vapen. Sköldemärket är för
den ätten tidigast känt från Halmstad 1295.
Det har föreslagits att de som antog det ursprungligaRibbingvapnet och ätterna Porses och Kyrnings
vapen genom sina bildval framhöll någon form av
klientförhållande till den danske kungaättlingen
greve Jakob av Halland, som 1283−1305 innehade
Norra Halland som län. I nedre delen av sin sköld förde greven strödda sjöblad *. Dessa återgår på sjöbladen
som åtföljde de tre lejonen i den danska kungaättens
vapen och ännu gör det i Danmarks riksvapen.
Kronan markerar den status som ätten åtnjuter
i egenskap av gammal adel och riksrådsätt. Ett av
bladen är repeterat på hjälmen mellan två vesselhorn *.
Introduktion togs av ståthållaren Christoffer
Ribbing på ättens vägnar.

Ribbing

26,4 × 37,1 cm

Konstnär 1
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Frälse och adel fram
till Riddarhusets inrättande
av Thomas Småberg
Även om det svenska medeltida frälset med dess
privilegier och skyldigheter först kan sägas existera
mot slutet av 1200-talet, ser vi spår av olika aristokratier
mycket tidigare. Under vikingatid omtalas olika titlar
på runstenar runt om i Sverige, till exempelthegn och
dräng samt även huskarl. Vi vet väldigt lite om vad

Den så kallade Aranäshjälmen från 1200-talet hittades under utgrävningar av Aranäsborgen i Västergötland. Den visar tydligt
på riddaridealet i Europa under medeltiden. Historiska museet,
Stockholm.

[ 44 ]

som ligger bakom dessa benämningar och huruvida
de var definierade och då medförde rättigheter och
skyldigheter som alla kände till. Vad dessa titlar dock
säger är att det fanns tydliga hierarkier i det svenska
samhället under vikingatiden som sannolikt var kopplade till tjänst; om det var till den gryende kungamakten
eller till hövdingar, stormän och storkvinnor är emellertid svårt att klargöra.
Under 1100- och 1200-talen ser vi de första, tydliga
tecknen på att man i Sverige introducerats till den på
kontinenten rådande höviska riddarkulturen. De sigill
stormännen använde för att hänga under de utfärdade
dokumenten visar på stora likheter med sigill från
England och Frankrike, med exempelvis ryttarbilder.
Sigill med vapensköldar kan också börja skönjas och
de blir vanliga under 1300-talet och framåt. Även titulaturen i dokumenten speglar denna kulturs införande
i Sverige. Då dokumenten under 1100- och 1200-tal
nästan uteslutande skrevs på latin, är titeln dominus,
vilket kan översättas med herre, vanligt förekommande
som beteckning på vissa av de svenska stormännen.
Detta är något som också går att se i riken på kontinenten. Vi kan även se att kvinnors ställning i samhället framställdes annorlunda. Från och med 1200-talet
omtalas de främsta aristokratiska kvinnorna med ett
nytt begrepp, nämligen jungfru. Denna term är också
vanligt förekommande i den höviska litteraturen.
Omkring 1280 utfärdades den så omtalade Alsnö
stadga av kung Magnus Ladulås (kung 1275–90). 
I denna konstruerades en ny gruppering, frälset,
med i lagar definierade rättigheter och skyldigheter.
Denna stadga följdes strax av andra som reglerade
frälset mer i detalj, exempelvis Skänninge stadga
1284. I korthet baserades frälsestatus på hjälp och
råd, på kontinenten benämnt auxilium et consilium. 
Det första tolkades oftast som krigstjänst för kungamakten, det andra som att bistå kungen med råd om
rikets styrelse. I gengäld fick frälset frihet från skatter,
något som primärt kopplades till frälsets egendomar.
Härigenom växte det fram en aristokrati med enorma
resurser i förhållande till den svenska bondebefolk
ningen. Vad som är oklart är vilka grupper som
fanns tidigare och vilka som nu sammanfördes under
beteckningen frälse. Var det de gamla stormännen,
var det kungens hirdmän eller var det nya familjer?
Mest annolikt är kanske att det nya frälset var en
sammansmältning av män från alla dessa grupper.
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I Skänninge stadga 1284 reglerades bland annat storleken på de följen vissa stormän och kyrkomän fick rida med. Riksarkivet.
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Frälse och adel fram till riddarhusets införande

Hertig Erik Magnussons sigill, själva sigillet, samt hertiginnan
Ingeborg Håkonsdotters sigill, själva sigillet. Dessa båda sigill
är goda exempel på rådande kvinno- och mansideal i den
höviska kulturen. Riksarkivet.

Ett bärande inslag i utvecklingen av det europeiska
riddarväsendet var de riddarideal som framträder i den
så kallade höviska diktningen, vilken framför allt uppkom och blomstrade vid de europeiska furstehoven.
I början på 1300-talet kommer de första svenska litterära
uttrycken för denna diktning, de tre riddarromaner som
tillsammans kallas Eufemiavisorna samt rimkrönikan
Erikskrönikan. I Danmark och Norge skrevs också lagar
som definierar olika aristokratigrupperingar, såsom
Hirdskråen i Norge och Lex Castrensis i Danmark,
men sådana finns tyvärr inte bevarade i Sverige. Det
fanns även annan litteratur som spreds i Skandinavien
och som utgick från en ny aristokratisk världsbild,
såsom furstespeglarna Kongespeilet (Konungs skuggsjá)
i Norge och Konungastyrelsen (Um Styrilsi Kununga ok
Höfþinga) i Sverige. Dessa var i grunden didaktiska
skrifter, avsedda att träna unga furstesöner och döttrar i bland annat höviskt uppträdande vid h
 ovet, men
också att lära dem hur man härskar.
Frälset konstruerades således under decennierna
runt sekelskiftet 1300. Emellertid vet vi väldigt lite
om hur personer kunde uppnå frälse i Sverige under
denna tidiga period. Detta förtydligades dock i kung
Magnus Erikssons landslag från 1350. Vid en årlig
vapensyn i varje landskap skulle personen i fråga visa
upp sig för att få eller behålla sitt frälse. Då skulle han
ha en tränad stridshäst med sig och full utrustning,
med bland annat hjälm och vapen, på sig. Emellertid
är inget material bevarat från dessa vapensyner, så det
är oklart i vilken omfattning de ägt rum och om mer

bemedlade riddare kunde använda ombud. Åtminstone
enligt lagen kunde således bönder av egen kraft upphöjas till frälse. Antagligen har så skett, åtminstone
för dem som var klienter till frälsesläkter och kunde
få stöd och hjälp. Vi vet i alla fall att bönder under
senmedeltid upphöjdes till frälse via patroner, och det
finns inga skäl att misstänka att så inte skedde även
under 1300-talet. Att det fanns andra mekanismer och
att frälsestatus var åtråvärt, framför allt av ekonomiska
skäl, visar ett brev från 1396 där 16 män dömdes för
att olagligen gjort sig själva till frälsemän. Frälset var
från början heller inte i laglig mening ärftligt, det blev
det först under senare delen av 1500-talet, men i praktiken förmedlades frälsestatus mellan generationer,
åtminstone i de mer resursstarka delarna av frälset.
Vad frälsestatus innebar och hur den reglerades under
medeltiden är således inte helt tydligt.
Den andra delen av frälsets skyldigheter rörde
consilium eller råd, och en av de viktigaste institutionerna för detta var riksrådet som växte fram under
1200-talet och framåt. Till detta kopplades också de
nya ämbetena kansler, drots och marsk, vilka besattes
av frälsemän och kyrkans män. I rådet satt då män som
representerade olika frälsesläkter och kyrkans män,
vilka utöver att de representerade kyrkan som institution också representerade olika frälsesläkter. Det går
att se att dessa släkter var tydligt kopplade till varandra
och till kungamakten genom olika maktnätverk. Rådet
förbands med kungatjänst, men kungen bestämde troligen inte ensam över sammansättningen av det, utan
hänsyn togs till frälseintressen. Detta varierade rimligen under perioder beroende på hur stark kungen var
och hur mycket direkt inflytande han kunde utöva.
Genom skattefrihet och jordegendomar, samt andra
former av inkomster från exempelvis länsinnehav
och ämbetsinnehav, fick frälset som grupp stora rikedomar. Det fanns dock en betydande skillnad inom
frälset under medeltiden; tidigare forskning skilde
gärna mellan högfrälse och lågfrälse, men det är mer
troligt att det handlar om en glidande skala mellan
frälsesläkter med riksrådsmedlemmar, stora gods och
betydande länsinnehav på ena ytterlighetssidan och
på den andra sidan av skalan släkter som nyligen fått
frälsestatus genom patroner. Mellan dessa fanns sedan
betydande regionala frälsesläkter. Det verkar också
som om försök gjordes att skikta frälset och synliggöra skillnader i status mellan olika frälsegrupper i
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samhället. Detta skedde genom införandet av olika
beteckningar såsom »av vapen«, sven och väpnare.
Latinska fraser såsom miles, milites för riddare och
armiger förekommer också i svenskt källmaterial.
Armiger brukar vanligtvis förknippas med väpnare
men då titeln likt de flesta andra förekommer under
flera hundra år, är det sannolikt att innebörden i titeln,
samt dess rättigheter och skyldigheter ändrades över
tid. I hövisk litteratur och vissa stadgor finns också
omtalat något som kallas riddares like, med oklar
innebörd. Det är därtill tydligt i källor från 1400-talet
att gruppen svenner inte var enhetlig, utan att det
även fanns hierarkiska skillnader inom denna grupp.
Källorna är emellertid inte entydiga och det är svårt
att tolka statusskillnader och även huruvida några av
dessa benämningar egentligen avser samma grupp.
Vi vet inte heller vilka aktörerna bakom införandet av
dessa olika distinktioner var och vilka motiv de hade.
Även om rimligen kungamakten och grupperingar
inom frälset hade något att tjäna på att man införde
sådana, finns inga källor som kan tala om för oss hur
dessa titlar tillkom. Gradvis under senmedeltid och
in på 1500-talet skedde en samhällsutveckling där den
gamla rusttjänsten tonades ned och där börd i stället
för tjänst betonades. De skikt inom adeln som inte
längre fullt ut kunde uppfylla rusttjänstens betungande
krav utan kanske enbart hade en gård kom, något
nedlåtande, att kallas knapadel. Det går hur som helst
att konstatera att man från 1200-talet till och med tidigt
1600-tal kan se en stark trend att skikta frälset och
adeln, där olika aktörer hade olika motiv.
Frälsets ställning i samhället manifesterades genom
statusuttryck av olika slag, såsom herresäten, vilka
befästes under 1400-talet, donationer till kyrkan och
ritualer såsom till exempel torneringar och giftermål
samt genom överflödskonsumtion, det vill säga lyxkonsumtion av mat, dryck, kläder och smycken. Dessa
statusmarkeringar framhävde frälsets ställning som
exklusiv grupp utåt i samhället, men de användes också för att markera skillnader inom frälset.
Under 1400-talet ser vi tydligare tecken på social
rörlighet. Flera sköldebrev där bönder blev frälse, ofta
genom ingripande från en frälsepatron, är bevarade
från denna tid. Frälsets vapensköldar blev nu viktiga,
då släktskap och status manifesterades genom dem.
Vi ser också att borgare gifte in sig i frälsesläkter
och förde med sig rikedomar och nätverk till sina nya

Svenska vapensköldar från Bergshammars vapenbok. Riks
arkivet.

familjer. Kalmarunionen skapade dessutom ökade möjligheter för giftermål över riksgränser och karriärvägar
genom tjänst och hovkontakter. När sedan Gustav
Vasa kom till makten under tidigt 1500-tal och genom
sina politiska strategier lyckades dra in kyrkans gods
till kronan blev det tydligt för ambitiösa frälsemän att
man var tvungen att knyta sin tjänst till kungen för att
göra karriär. Under 1500-talet och framåt kom adeln
i allt högre grad att bli en tjänsteadel och en viktig
del av den gryende, framväxande statsmakten. Detta
var en långsam process, men adeln kom under tiden
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fram till stormaktstiden att bli ett stånd som tjänade
kungamakten på ett helt annat sätt än det frälse som
existerade på 1200- och 1300-talet då frälsemännen i
praktiken var självständiga herrar på sina sätesgårdar
och slott.
1500-talet såg också flera förändringar för adeln,
som gruppen nu kom att kallas i stället för frälset.
Biskoparna uteslöts exempelvis från riksrådet under
Gustav Vasa, och under Johan III fick adeln också
skattefrihet från extraskatter, något den inte haft
tidigare. 1561 kröntes Erik XIV till kung i Uppsala
domkyrka. För att manifestera sin makt och knyta de
främsta inom adeln till sig utsåg han nu Sveriges första
grevar och friherrar. De flesta av dessa var i praktiken
förbundna genom olika nätverk och många av dem
var släkt med kungahuset. Sannolikt var utseendet av
grevar och friherrar kopplat till reformeringen av den
svenska staten och det kungliga hovet då Erik eftersträvade att hans rike skulle bli ett modernt och starkt
europeiskt kungadöme. Genom denna reform skapades
också grev- och friherreskap. Till dessa knöts stora
rikedomar och landområden och då de var avsedda
att ärvas, ledde utvecklingen till att det skapades ett
nytt skikt inom adeln med väldiga förmögenheter och
status. Gruppen såg till att hårt knyta dessa privilegier
till ett väldigt avgränsat antal släkter, i praktiken en
social exkludering inom adeln där de som kunde stoltsera med titlar som greve och friherre skilde sig från
den övriga adeln.
Frälsets omfattning under medeltiden vet vi väldigt
lite om, troligen fanns det omkring 1 000 frälsemän
i det svenska riket under 1400-talet, men numerären
minskade dramatiskt och landade under 1500-talet
på cirka 500. Under slutet av 1500-talet och början av
1600-talet såg dock Sverige en omfattande nyadling
på grund av territoriell expansion och krig, vilket
ändrade både omfattningen och sammansättningen
av adelsståndet. Militärstaten på 1600-talet såg också
nya privilegier för adeln, främst adelsprivilegierna
1617 där adeln fick förtur till alla poster och ämbeten,
samt riddarhusordningen 1626. Den senare bekräftade
för adelsmän och adelskvinnor att de tillhörde ett särskilt, privilegierat stånd i det svenska samhället och
Bengt Jönsson (Oxenstierna), kalkmålning från 1400-talet, Tensta
kyrka, Uppland. Här visas bilden av det gudsfruktande frälset
upp, iförd moderiktiga kläder och tydligt kopplad till helgon.

Per Brahe d. ä., systerson till kung Gustav Vasa och en av de tre
första grevarna i Sverige. Skokloster.

gruppen delades nu in i tre rangklasser, herreklassen,
riddarklassen och svenneklassen.
Upprättandet av ett riddarhus var en komplicerad
process med många aktörer och med skiftande motiv. En av orsakerna handlade om makt och kontroll.
Militärstaten var en komplex statsapparat med om
fattande byråkrati och genom regleringen av adels
ståndet utövades makt. I slutändan var det kungamakten som ville kontrollera omfattande aspekter av den
tidigmoderna staten. Upprättandet av ett riddarhus
hade emellertid också sociala motiv. Genom att adeln
särskildes än tydligare från det omgivande samhället
samtidigt som den skiktades tydligare internt, blev
upprättandet en fråga om social status. En annan, sista
aspekt som kan nämnas är att det också handlade om
ekonomi. Genom att tydligt klargöra vem som fick
vara adel och vem som inte fick vara det kunde skatte
frihet dras in från släkter som uppgav sig vara adel,
men som i själva verket enligt regelverket inte var det.
I och med dessa processer under tidigt 1600-tal befästes adelns roll i stormaktstidens nya sociala hierarkier.
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1440-talet

Silfversparre

Silfversparre

22 × 31,8 cm

Konstnär 1 (baksidan)

Adliga ätten nr 99 · Intr. år 1625
Sköldemärket med en balk * belagd med tre sparrar *
är hos den här ätten tidigast känt för Harald Sonesson,
frälseman i Tollstorp i Slaka socken i Östergötland
och känd 1437−1458. Själva bildidén är belagd ett sekel
tidigare i samma landskap, men någon släktkoppling
till det äldre vapnets innehavare är inte känd.
Introduktion togs av såväl Nils Selfwersparre till
Flishult i Näsby socken i Småland – namnet, senare
normaliserat till Silfversparre, var han först med inom
ätten − som hans syssling Isak Axelsson till Ora i
Faringe socken i Uppland, under nr 67 respektive 72.
År 1627 sammanfördes de under nr 67, vilket senare
ändrades till 99.
På baksidan syns en kasserad målning som i stället
för påfågelsfjädrar har medeltidsätten Körnings hjälmprydnad, tre strutsplymer. Att målningen ersattes kan
alltså vara en rättelse.

Silfversparre

22 × 31,8 cm Konstnär Johan Assman (framsidan)

Jägerhorn af Storby

Adliga ätten nr 226 · Intr. år 1634
Frälsesläkten Odygd är känd från och med 1380-talet i
Egentliga Finland (Varsinais-Suomi). Inom den är ett
jägarhorn * belagt som vapenbild från och med Karl
Odygd (känd 1437–1456), kyrkoherde i Villmanstrand.
Enligt en teori skulle väpnaren Filpus Jönsson till
Isokylä (senare Storby) i Masko (Masku) socken (känd
från 1437, † 1457/66) vara en brorson till Karls farfar.
I alla händelser förde även Filpus senast från 1442 ett
jägarhorn i skölden.
Jägarhornet är en påtagligt kontinental vapenbild.
Det har föreslagits att bilden skulle ha kommit till
Finland med en utländsk krigare som deltagit i Birger
jarls korståg, stannat där och erhållit frälsegods. Detta med utländsk krigare är inte orimligt, däremot är
det knappast troligt att inflyttningen skett så tidigt.

