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Heraldik i juletid

Jesper Wasling
Redaktör för Vapenbilden

Snabba ryck inför julen. Det känns som om förra numret 
precis blev klart och vi är redan färdiga med detta.

I detta nummer är vårt huvudnummer en lång artikel 
av vår gamle redaktör Tor Flensmarck där han visar hur 
heraldiken hjälper genealogin och tvärtom. Artikeln är 
dessutom en del av hans fantastiska projekt att kartlägga 
alla gods och gårdar i Skåneland under medeltiden och 
vi hoppas kunna återkomma till det i ett senare nummer.

Tre medaljörer presenteras, och det är de tre som kom-
mer att få vår förtjänstmedalj 2019. Denna gång har vi upp-
märksammat en framstående ämbetsman, en betydande 
forskare och en av föreningens starkaste ideella krafter. 
Grattis säger vi i redaktionen till Henrik Klackenberg, 
Marianne Sandels och Marcus Karlsson som alla tre lagt 
mycket energi på att sprida kunskapen om heraldiken ut 
till en större omvärld.

De tre kommer till årsmötet i Stockholm som dess-
utom bjuder på mycket annat heraldiskt intressant. Mer 
om det på sidan 3.

 
Årsmötet 2019 närmar sig. Vi möts denna gång i Stock-

holm och hoppas att du kan komma. Ta gärna med en 
vän. Kanske är du även intresserad av att bli mer aktiv? Du 
kan sitta i en arbetsgrupp eller kanske väljas in i styrelsen. 
Hör av dig till vår ordförande Henric Åsklund för att få 
veta mer: henric@heraldik.se

Vi ses i Stockholm i mars.

Redaktionen, genom

Vapenbilden

Tidskriften Vapenbilden utges av Svenska 

Heraldiska Föreningen i samarbete med 

Heraldiska Samfundet. Utkommer med fyra 

nummer per år. Upplaga 800 ex.

Redaktion

Redaktör Jesper Wasling 

    Kullagatan 3, 504 58 Borås  

    Tfn 0734-32 74 38, jesper@heraldik.se  

Stefan Bede, bede@heraldik.se   

Marcus Karlsson, marcus@heraldik.se 

Christoffer Matsson, matsson@heraldik.se 

Eduardo Pazikas, epazikas@heraldik.se 

Elias Sonnek, elias@heraldik.se 

Layout & Sättning:   

 Pontus Rosenqvist, rosenqvist@heraldik.se

Svenska Heraldiska Föreningen

Medlemskap:

Årsavgift 150 kronor för boende i Sverige,   

200 kronor för boende utomlands,   

50 kronor för familjemedlem.  

Plusgiro 22 27 90-8

Kontaktpersoner:

Ordföranden Henric Åsklund          

    Ekoxevägen 9, 247 35 Södra Sandby 

    Tfn 046-575 34, henric@heraldik.se 

Sekreteraren Sami Nahas    

    Rådjursstigen 32, 170 76  Solna  

    Tfn 08-85 20 57, sami@heraldik.se

Webbadress:

www.heraldik.se

Heraldiska Samfundet

Kontaktperson:

Sekreteraren Magnus Bäckmark  

   Svinningevägen 38, 184 92 Åkersberga     

   Tfn 08-756 37 90, magnus@heraldik.se

Tryck

Exakta Print, Borås    

ISSN: 0349–0602

Omslagsbild

2019 års förtjänstmedaljörers vapen.  

Bild: Pontus Rosenqvist



116:2018 Vapenbilden   3

Heraldikhelg i 
Stockholm
30–31 mars 
2019

I samband med Svenska Heraldiska Föreningens 
årsmöte i Stockholm 2019 anordnas ett heral-
diskt helgprogram för hela familjen.

Årsmötet inleds lördagen den 30 mars kl. 13 på 
Postmuseum i Gamla stan med medaljering, före-
drag, stämma med mera. Därefter följer middag. 
På söndagen annordnas en aktivitet på Kungliga 
slottet särskilt riktad till barn.

Heraldik för de yngre åldrarna
Har du kanske funderat på vad det är för sorts 
symboler som gömmer sig i Game of Thrones, 
eller vad de i spelet World of Warcraft bygger på?
Vi lever i en värld påverkad av symboler, på 
museer, kyrkor men också i omarbetad form i 
fantasyberättelser om släktstrider och magiskt 
knutna symboler. Många spel, filmer och berät-
telser använder sig av symboler, flera gånger i just 
vapensköldar, men få vet att de faktiskt är styrda 
av regler och har en historisk bakgrund. Vapen-
sköldar är som haiku, ett begränsat utrymme, 

vissa regler, med obegränsad kreativitet. 
Följ med Hampus Busk som är mångårigt aktiv 
kulturhistoriker, pedagog och illustratör på en 
resa i en fantastisk symbolvärld med syfte att på 
ett praktiskt sätt lära ut till barn hur man på egen 
hand kan förstå och använda sig av symboler. 
Som deltagare gör vi en heraldisk vandring på 
kungliga slottet och därefter får deltagarna själva  
skapa egna vapensköldar.
Aktiviteten riktar sig till barn i åldrarna 7-12 år. 
Yngre är välkomna i sällskap av äldre.

Detaljerat program och information om anmälan 
publiceras i nästa nummer av Vapenbilden och 
på Heraldik.se. 

Vi ses i Stockholm!

Posthuset vid Lilla Nygatan 6, numera Postmuseum, efter 
en litografi från 1840-talet av Ferdinand Tollin (1807-1860). 
Foto: Postmuseum.
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Priser för boende utanför Sverige:

300 kronor för medlemmar i SHF och för dem 
som har registrerat vapen hos SVK.

400 kronor för övriga.

Boken beställs genom att beloppet insätts på vårt 
plusgiro 22 27 90-8 eller på heraldik.tictail.com. 
BIC: NDEASESS  IBAN: SE05 9500 0099 
6042 0222 7908 (internationellt kontonummer) 
Vid frågor skicka ett mejl till lennart@heraldik.se

Vare sig du är heraldiker, konstnär, släktforskare 
eller intresserad av kulturhistoria är det här en bok 
för dig! Den här boken är en fest för ögat. Samtliga 
vapen presenteras med sin schablonteckning. 
Dessutom visas ett stort antal kompletterande 
konstnärliga tolkningar.
Blasonering på både svenska och engelska.

Svenskt Vapenregister vol. 1 
finns nu till försäljning.
Detta vackra klotband presenterar de 
första 200 registrerade vapnen i   
Svenskt Vapenregister.

Priser inom Sverige:

250 kronor för medlemmar i Svenska 
Heraldiska Föreningen och    
för dem som har registrerat 
vapen hos SVK.

350 kronor för övriga.
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 Marcus Karlsson

För sina insatser i Svenska Heraldiska Föreningen. 
Marcus satt från 2003 ett tiotal år i styrelsen som 
först kassör och sedan ledamot. Han är en av de mest 
produktiva författarna i Vapenbilden någonsin och 
är fortfarande aktiv i redaktionen efter mer än 16 
år. Dessutom har hans och Magnus Bäckmarks bok 
om kyrkans märken gett oss alla det referensverk 
vi länge saknat.

Marcus Karlsson föddes 1974 i Skövde och växte 
upp i Karlsborg. Efter samhällsvetenskaplig linje 
på gymnasiet läste han historia vid Linköpings 
universitet och därefter biblioteks- och informa-
tionsvetenskap på Högskolan i Borås där han tog 
examen 2001. Han har jobbat som bibliotekarie 
i Härjedalen och i Stockholmsområdet och är 

sedan 2014 bibliotekarie på Försvarets materiel-
verk. Marcus heraldiska specialintresse är militär 
och kyrklig heraldik. Tillsammans med Magnus 
Bäckmark gav Marcus 2006 ut boken ”Kyrkans 
märken: vapen, stämplar, sigill, emblem”. Han 
kom med i SHF 2000 och blev invald i styrelsen 
2003. Han var kassör 2003 och 2004 och sedan 
ledamot till och med 2014. Marcus kom med i 
redaktionen för Vapenbilden 2002 (nr 54) och är 
fortfarande medlem där (nr 116). Han har även 
varit med i arbetsgruppen för kyrklig heraldik och 
är en flitig skribent på föreningens forum Heral-
dica och andra heraldikfora på internet. Han har 
också arbetat mycket med webplatsen Heraldry 
of the World, särskilt med svenska militära och 
kyrkliga vapen.

2019 års medaljörer
Svenska Heraldiska Föreningens styrelse har beslutat bevilja 2019 års 
förtjänstmedaljer till Marcus Karlsson, Henrik Klackenberg och Marianne 
Sandels. Styrelsen har velat uppmärksamma en idog föreningsaktiv, en 
ståndaktig heraldisk tjänsteman och en lysande kongressrapportskribent.

Foto: Jesper Wasling
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Henrik Klackenberg

För insatser inom den offentliga heraldiken. Henrik 
har under nära tjugo år verkat för god heraldisk sed 
inom det statliga, kommunala och militära. Han 
har i konstruktiv dialog värnat heraldiken när 
kommuner velat ändra eller skrota sina vapen. Han 
har också verkat för att myndigheter skall använda 
den tydliga avsändare som myndighetskronan eller 
lilla riksvapnet utgör.

Henrik Klackenberg föddes i Danderyd 1954 och 
gick ut Djursholms Samskola 1972. Han tog en 
fil. kand. i historia och arkeologi vid Stockholms 
universitet 1978 och jobbade som arkeolog vid 
Riksantikvarieämbetet fram till 1984, när han 
blev doktorand vid Lunds universitet. Under 
åren 1975-1984 deltog Henrik i utgrävningar i 
Stockholm, Skara, Schleswig, York and Chartres. 
Henrik disputerade i medeltidsarkeologi 1992 
med avhandlingen ”Moneta nostra: monetari-
sering i medeltidens Sverige”. Därefter blev han 
förste antikvarie på Statens Historiska museum 
och 1993 museidirektör och chef för Kungliga 
Myntkabinettet. Henrik var biträdande statshe-
raldiker 1998 och är sedan 1999 statsheraldiker 
vid Riksarkivet. I egenskap av statsheraldiker 
sitter han i Svenska Nationalkommittén för 

Genealogi och Heraldik, Stiftelsen Sveriges 
Nationaldag och Försvarets traditionsnämnd. 
Utöver ett antal arkeologirapporter har han 
publicerat flera artiklar om historia, arkeologi, 
numismatik och heraldik i olika tidskrifter, fest-
skrifter och årsböcker. Henrik var redaktör för 
skriften ”Myndigheternas symboler: en under-
sökning gjord av Riksarkivet” (2008). Han har 
presenterat bidrag om svensk heraldik på flera 
av de internationella kongresserna i genealogi 
och heraldik och blev 2009 invald i L’Académie 
Internationale d’Héraldique (AIH). Henrik var 
ordförande i Svenska arkeologiska samfundet 
1997-1999 har också varit skattmästare i Svenska 
humanistiska förbundet 1999-2007. Han är 
ledamot av Kungliga Patriotiska Sällskapet och 
ansvarig för heraldiken i Timmermansorden och 
Svea Orden och i den sistnämnda även ansvarig 
för ett stipendium till doktorander i historia eller 
arkeologi. År 2013 utnämndes Henrik till kam-
marherre vid Kungl. hovstaterna och 2016 till 
kommissionär vid International Commission for 
Orders of Chivalry (ICOC). I samband med den 
nordiska heraldiska konferensen i Helsingfors 
2011 blev han Riddare av 1:a klass av Finlands 
Vita Ros orden.

Foto: Jesper Wasling
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Marianne Sandels

För sina insatser för heraldikens infrastruktur och 
internationella samarbete. Marianne arbetade i 
många år i Arvid Berghmans Heraldiska Stiftelse 
och med dess unika boksamling och hennes rap-
porter från de nordiska heraldikkonferenserna är 
oöverträffat eleganta och förmedlar både en god 
överblick och många viktiga detaljer.

Marianne Sandels föddes 1942 i Stockholm där 
hon tog studentexamen 1960. Hon var Brit-
tingham International Scholar vid University of 
Delaware i USA läsåret 1960–61 och studerade 
sedan i Tyskland, Frankrike och Italien under 
1960-talet. Efter en fil. lic. i romanska språk 1969 
vid Stockholms universitet tillträdde hon en 
tjänst som bibliotekarie vid Kungl. biblioteket. 
När hon 1984 blev chef och förste bibliotekarie 
för Förvärvssektionen blev hon även, ex officio, 
styrelseledamot av Arvid Berghmans Heraldiska 
Stiftelse. När hon lämnade KB för att bli chefs-
bibliotekarie vid Statens konstmuseer 1988–1995 
lämnade hon även stiftelsestyrelsen, men kom 
tillbaka och var dess sekreterare i hela 20 års 
tid 1995–2015. Från och med 1996 har Mari-
anne verkat som frilansförfattare och översät-
tare (främst från portugisiska, franska, spanska, 

italienska, provensalska och engelska) och sedan 
2000 även som förläggare i det egna förlaget 
Almaviva. Hennes främsta intresseområde inom 
litteratur är medeltida trubadurlyrik och all slags 
skönlitteratur på de romanska språken. Marianne 
var medlem av organisationskommittén för den 
20:e internationella kongressen i genealogi och 
heraldik i Uppsala 1992 och har presenterat egna 
bidrag på några av de andra kongresserna. Hon 
har författat alla rapporterna från de nordiska 
heraldikkonferenserna som publicerats i Heral-
disk tidsskrift 2001-2018 utom två. Hon har fått 
både Svenska Akademiens och De Nios översät-
tarpris och 2003 promoverades hon till Filosofie 
hedersdoktor vid Uppsala universitet. Marianne 
är sedan 2004 kommendör av den portugisiska 
Henrik Sjöfararens orden. a

Henric Åsklund

Foto: Jesper Wasling
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En runsten kallad Källstorp-stenen, tidigare 
Jordberga-stenen, flyttades på 1870-talet från 
ett stengärde vid Jordberga herrgård och lades 
felaktigt på sidan och fastmurades i herrgårds-
parken. Denna runsten är ensam i Skåne om 
att omnämna ett brobygge. Runraderna läses: 
”Þorkil gærđi, ÞorđaR sun, bro Þæssi æft Wraka, 
brođur sin.”, dvs. Torkel gjorde (åt) Tords son, bro 
denna efter Wraka, broder sin.1

Tidigaste belägg för orten är den 8/11 1355, då  
fr.m. Anders, kallad Gagge (vapen: Hollunger) 
pantsätter allt sitt gods ”in Iorthbierghæ maclæ in 
Wemundæhøx hæræth sita” till fr.m. Jens Ebbes-
son, kallad Degn (vapen: 3 st. 7-uddiga stjärnor, 2 
över 1) för 63 skånska mark. Att ägan kallas Stora 
Jordberga antyder ett samtida Lilla Jordberga, ej 
belagt med dok. vid denna tid.

Fr.m. Clemens Skytte (vapen: kluven sköld 

Jordberga, 
Källstorps socken, 
Vemmenhögs härad, Skåne

Stora Jordberga på 1680-talet

F.d. Jordberga-runstenen. 
Bild: Lars Enoksen.
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Lilla Jordberga by, Källstorps sn år 1818
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med rankor dexter och ett blad sinister, DAS 
619) till ”Tubbathorp” (Tubbarp, Hjärsås sn, 
Östra Göinge hd?) pantsätter den 8/6 1365 (1364 
enl. ÆDA) sin gård ”in Jorthbyærghæ maclæ” 
(landbo är Mats Martensson) till samma fr.m. 
Jens Ebbesson Degn, som skriver sig till Stehag.2

Ridd. Tue Galen till Näsbyholm pantsätter 
den 12/12 1387 i Köpenhamn till fr.m. Henrik 
Andersson ”de Iorthbiergh” Sällshög i Ingelstads 
hd och fr.m. Nicolaus (Magnus?)son samt överlåter 
inlösningsrätten till sin svärson Jens Absalonsen 
(Ulfeldt).

Väpn. Johannes Josephsson Most, känd 1398–
1419, bör vara den Johannes Most ”in Jorthbyærghe 
magle”, för vilken årsmässa noteras under den 16/9 
i domkapitlets gåvobok. Den 1/5 1398 säljer lunda-
kaniken Johannes Most (vapen: stående lejon, 
DGS 59) allt sitt fädernegods i Skåne och Halland 
till ridd. Niels Svarteskåning, varvid väpn. Johan-
nes Most (vapen: 3 vagnshjul i kluven sköld) ”de 
Iorbyæryæ” beseglar. Väpn. Most Josephsson ”in 
Iorbyerya magla” sitter den 9/9 1398 i nämnden på 
Vemmenhögs häradsting. Lundakaniken Johannes/
Jens Most (vapen: lejon) säljer den 9/10 1398 sin 
gård i Ylleröd, Gärds hd till domkapitlet, vilket 
Johannes Most ”de Ioordbiergh” bevittnar.3

Väpn. Jens Josephsson Most ”i Iordhbiæryæ 
maglæ” mageskiftar gods i Harjagers hd med ridd. 
Niels Jensson Svarteskåning och väpn. Bengt Tures-
son (Bielke) den 11/11 1406 till gengäld för gods i 
Vemmenhögs hd. Han kallas även ”Most Iosæpssøn”. 
Den 5/4 1410 intygas på Skånes landsting i Lund, att 
fr.kv. Johanna Arvidsdotter, änka efter väpn. Peder 
Torstensson i Trelleborg, utnämnt Jens Josephsson 
Most ”de Jordhbyæryæmaglæ” till sin förmyndare.4

Väpn. ”Syndæ” Esbernsson (FSM:Gammelsen) 
”i Jordbyærghe lilæ” överlämnar den 11/6 1419 
(två dok.) till sin son Anders ”Syndesson” de 
gårdar i Malmö och Ystad, vilka han erhållit med 
sin hustru Una Nielsdotter och som således utgör 
sonens mödernearv. Först bland beseglarna note-
ras väpnarna Most Josephsson ”in Jordbærghe 
magllæ” och även Holger Most samt Henrik 
Most. Här nämns Lilla Jordberga explicit för 
första gången i bevarat dokument, eventuellt som 
Syndes huvudgård. Den blir dock av kort varak-
tighet. Synde Esbernsson är känd 1419–1425.5

Den 18/5 1443 säljer väpn. Arvid Andersson 
”i Jordhberghe magle” till herr Vinold Hansson, 
kantor i Lund, sin gård i Arrie samt Hindby i 
Fosie sn, Oxie hd. Arvid tillhör en släkt som för 
hjorthorn dexter åtföljt av en stjärna i skölden, 
av genealoger  kallad Jordbergasläkten. Eventuellt 
har Arvid Andersson ärvt Stora Jordberga, men 
han kan lika gärna ha fått den i gifte med en dot-
ter till Jens Josephsson Most. Arvids son Hans 
Arvidsson ”i Jordberg” tvistar med malmöborgm. 
väpn. Jep Mogenssons (Gammelsen) änka Mette 
(d.t. Gotschalk Lobek) ang. landgillet av en gård 
i Arrie, varvid Hans Arvidsson den 1472 1466 
avger eden ”sielfsiunde”.6

Hans Arvidsson skriver sig till (Stora) Jord-
berga huvudgård i en rad dok. tiden 1472–1488. 
Den 19/5 1472 beseglar Hans ”j Jordbergh” i 
Lund, den 11/6 1476 är Hans ”j Jordbergh” kung 
Christiern I:s befullmäktigade ombud i en tvist 
kring Hessleberga skog, den 12/8 detta år lämnar 
Hans ”i Iordberge” m.fl. intyg i samma tvist på 
plats i Hessleberga, år 1477 u.d. beseglar Hans ”i 
Jordberrigh” åter ett dok. Tvisten pågår ang. Hess-

Noter: 
1 ScaniaBibl 4 s. 20; Lars Enoksen, ”Skånes runstenar”, manus med ill. 1999. 
2 DD 3:4 nr 356; FSM:Degn s. 55 ff.; ÆDA IV s. 43 xxxi 7 (jfr SkO A 7 s. 132); DD 3:7 nr 256.
3 DD 4:3 nr 275; Weeke s. 238, 293 med noter 1–4 (se FSM:Hollunger); DD 4:6 nr 579, 642, 651. 
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leberga skog den 28/3 1479 då Hans Arvidssons 
”j Jordberge” vittnesmål år 1477 nämns. Hans 
Arvidsson ”i Iordberge” beseglar den 13/11 1482 
på Dybeck och den 5/12 1482 i Lund, då han 
skrivs ”i Iordberge”. Den 21/3 1483 beseglar Hans 
”i Jordbiergh” åter på Dybeck. Den 13/5 1483 
beseglar Hans ”i Iordberge” på Svenstorp, och den 
2/7 1485 beseglar Hans ”i Jordbierg” på Katslösa 
i Ljunits hd. Sista gången Hans Arvidsson skriver 
sig ”i Jordberg” är vid besegling i Malmö den 
29/5 1488. År 1493 u.d. utställer fr.kv. Adelitze 
Pedersdotter (Paeling), Blix Daas änka, fullmakt 
åt ”velbyrdig Md. Hanss Aruidsß min Frænde” 
ang. försäljning av Hardebergagodset. Ett osä-
kert belägg är ett dok. den 8/8 [1494?], då fr.m. 
”Hans Arilsß” beseglar i Köpenhamn bland en 
rad skånska frälsemän.7

Kung Hans och kungliga rättartinget i Odense 
granskar den 30/11 1495 brev på några gods, som 
Tage Henriksson (Hollunger) har fullföljt till lås, 
bl.a. ”1 Mølle liggende hos Jordbierge magle”.8

Hans Arvidssons son väpn. Most Hansson ”i 
Jordbiære” beseglar i Lund ett dok. som vittne den 
4/10 1500 (DAS M64). Den 23/10 1500 vittnar 
väpn. Most Hansson ”i Jordbierg” på Torsjö. Den 
28/11 1502 lämnas intyg på Ljunits häradsting 
om en markaskälsläggning mellan Skåby och 
Krageholms fång, varvid bl.a. Most Hansson 
”y Jordbierg” vittnar för Bjäresjö kyrkas rätt till 
Skårby mark. Dagen därpå, den 29/11 1502 sitter 
välb. Most Hansson ”i Iordberg” i nämnden på 
Ljunits häradsting och dömer i denna marktvist. 
Most Hansson ”i Jordbiære” (DAS Cxxvii 5) 
bevittnar ännu ett dok. den 28/8 1505.9

En ny frälseman bor den 8/12 1505 i Jord-

berga. Välb. ”Lawrens Jøswbsß i Jordbiære” 
beseglar denna dag på ”Byresholm”. Sigillet med 
vapensköld är otydligt. Namnet bör tolkas Lau-
rens Josephsson och denne fr.m. har möjligen 
ärvt egendomen, eftersom Most Hansson inte 
efterlämnat äktfödda bröstarvingar. Namnet 
Joseph förekommer också tidigare bland ägare 
till huvudgården i Jordberga. Tage Henriksson 
äger Jordberga till sin död före den 24/6 1514, då 
egendomen ärvs av dottern Bodil (gift med Jacob 
Geed till Rössjöholm), som avlider före 1528.10

Michel Hals’ änka fru Abelle Breide får den 
11/11 1563 kronans rättighet till bl.a. en kyrkans 
gård i ”Jordbierige” för 423 lod silver, vilka hon 
lånat ut till kronan. Kronan utfärdar den 17/4 
1565 i Lund pantbrev till fru Karina ( Jacobs-
dotter Geed), Mogens Krabbes änka, på bl.a. 
”Herligheden af 1 Kirkegaard i Jordberg”, vilken 
erlägger landgillet till kyrkan i Önnarp, Vem-
menhögs hd. Fru Abelle Breide får den 5/5 1568 i 
Köpenhamn livsbrev på en gård ”i Jordberg” utan 
avgift, men hon får inte befatta sig med kyrkans 
rätt till landgillet. I Landeboken o. 1569 noteras 
under Önnarps sn, att Olof Svensson ”y Jordbier” 
(brukas av no 4 i Jordberga men ”een stoor del 
bortbyt” enl. yngre tillskrift) till kyrkan årligen 
ger 18 skilling av en fästa ”er panthet vt supra”, 
således med stor sannolikhet den jord fru Karina, 
Mogens Krabbes änka, får kronans pantbrev på 
den 17/4 1565 (ovan). Under Tullstorps sn nämns 
en åker vid ”Jordbierg korss” och ett stycke havre-
jord på ”Jordbierre marck”. Under Källstorps sn i 
Vemmenhögs hd nämns en åker ”hoss Hackens 
mölle y lille iordbierre syndre wong”, vilken Jens 
Mogensson brukar.11

4 DD 4:10 nr 536 (SvRA SDHK-nr: 16777); SvRA SDHK-nr: 17469. 
5 SvRA SDHK-nr: 19291, 19292. 
6 LÄU III s. 259 f. (SvRA SDHK-nr: 24315); korresp. med Sigvard Mahler Dam 18/11, 29/12 1983; LÄU  IV s. 72.
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Jordbergasläkten
Den s.k. Jordbergasläkten eller Jordbergaätten (Raneke SMV s. 651) sammanför ett flertal personer 
som ägt Jordberga och/eller fört stjärna och hjorthorn i skölden. 
”Den i genealogien forholdsvis nye adelsslægt kaldet Jordbjerg-slægten efter et skånsk gods hvor 
de færreste af dem har boet, har tre linier der alle fører det samme våbenskjold: i hvidt felt en rød 
hjortevie og en blå stjerne, og som hjelmfigur ses to røde vier hvor imellem er en blå stjerne”, skriver 
Sigvard Mahler Dam. Det motsvarar Ranekes sköld: 6-stjärna och stolpvis hjorthorn med taggar åt 
sinister, hjälm: påfågelfjäder (?) mellan två hjorthorn (med variationer). ADA anger för vapnet ”rød 
hjortevie og sort stjerne i hvidt. På hjelmen et sort vesselhorn og en rød hjortevie”.1

Klokast är att dela upp Jordbergasläkten i dess enl. dok. bevisliga beståndsdelar:

Strange Jensens släkt
Sigvard Mahler Dam fortsätter att granska 
Jordbergasläkten, närmast den skånska linjen med 
myntmästaren Strange Jensen i Lund som stamfar. 

Genast skall konstateras, att Strange Jensens säkra 
släktlinje inte har något som helst med egendo-
men Jordberga att göra. Vi möter honom tidigast 
den 6/3 1323, då fr.m. Tuke Bly pantsätter sin 
egendom i Svogerslev på Själland till ”Strangoni 
Jønæs sun”. Bland beseglarna återfinnes ridd. Peder 
Grubbe (t. Stude?) och bröderna Jon och Peder 
Ingemarssöner Grubbe. båda väpn. med pilspets 
i skölden. Hur Tuke Bly kommit i besittning av 
egendom i Svogers lev är obekant, men den 1/2 
1328 pantsätter en Henrik Klausson sitt gods i 
Wæsby till Strange ”Jønssun de Swauersleef ”, vil-
ket får tolkas så att Strange Jensen denna dag skri-
ver sig till Svogerslev, måhända hans huvudgård. 
Vid denna tid är han kanske redan myntmästare, 
ty påföljande år den 3/3 1329 är han myntmäs-
tare i Lund då han säljer en gård i S:t Botolfs sn 
i staden, vilken han köpt av en lundaborgare, till 
domkapitlet. Två år senare, den 13/1 1330, kallas 
han f.d. myntmästare i Lund då han och Merete 
(d.t. Niels Hermansen, fogde i Roskilde), tidigare 
hustru till Bjørn Pedersen (FSM:B s. 163), och 
hennes söner Niels och Trugot Bjørnssöner säljer 
en gård i Svogerslev i enlighet med deras släkting 
kaniken Jens Ulstrups testamente. Vid denna 

tidpunkt tyder allt på att Strange stammar från 
Själland och att han flyttat till Lund, antagligen 
pga. tjänsten som myntmästare i Lund.

Myntmästaren Strange Jensen bevittnar den 
20/8 1331 i Lund ridd. Gregers Tuessons brev 
av den 17/4 1330 (nr 208) i en egendomsaf-
fär för ärkebiskopsdömet, vilket kan tyda på att 
Strange är ärkebiskopens myntmästare i staden. 
Detta kanske bekräftas i ärkeb. Karl Erikssons 
(Röde; Galen) test. omkr. 10/5 1334 genom vilket 
Strange Jensens ej namngivna hustru får en ring 
av guld, vilken prästen Sven har hand om. Den 
20/5 1336 beseglar bl.a. myntmästaren i Lund 
Strange Jensen och hans son Nicolaus Strangesson 
en pantsättning. Inget sigill är hittills bevarat.1

När Strange Jensen den 11/9 1340 bevittnar 
ett dok. i Malmö, kallas han borg. i Lund, så även 
när han (kanske i Lund) bevittnar ett dok. den 
24/11 1343 tillsammans med några lundaborgare. 
Kaniken Niels Bunkeflo i Lund och Roskilde 
skriver den 28/9 1346 sitt test. i Lund och ger 
Strange Jensen och hans ej namngivna hustru 
en penningsumma. Ett tingsvittne av Sømme 
häradsting den 13/11 1346 gäller att herr Niels 
Spink, som är föreståndare för Vor Frue klostret 
i Roskilde, har pantsatt Neder gård i Svogerslev 
till lundaborg. Strange Jensen. Väpn. Alexander 
Jensen (vapen: rovfågelben) till Törringe säljer 
den 2/11 1353 allt sitt gods i Farstorp, Västra 

NOT: 1. SMV s. 651; ADA s. 94; DaPHT 1986:2 s. 117 ff.
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Göinge hd, till herr Bennechin, kantor i Lund, 
samt till domkyrkans byggnadsfond, varvid  bl.a. 
Strange Jensen beseglar med sitt vapen:

Det är inte helt givet om de båda bitecknen i 
sköldens överkant är stjärnor eller rosor; ”i sköl-
dens öfre hörn 2 små stjärnor” enligt SvRA, ”en 
lille fembladet blomst i hver af de øverste hjør-
ner” skriver Sigvard Mahler Dam (PHTda). Den 
spetsighet dexter bitecken visar tyder enligt min 
fattningsförmåga på en stjärna, varför även det 
sinistra bitecknet kan vara en stjärna.2

”Monetarius Lundensis” Strange Jensen är avli-
den år 1358 (enl. Hamsfort) och den 8/1 sjunges 
årsmässan för avkastningen av hans donerade 
gård i S:t Nicolai sn i Lund för honom i domkyr-
kan. Den 23/3 hålls årsmässa för myntmästaren 
Strange Jensen och hans hustru fru Cecilie. Den 
26/4 noteras vid senare tillfälle i gåvoboken årti-
den för ”Cecilie Strangonis de curia sua Lundis 
cum II marchis denariorum” till kanikerna, dvs. 
avkastningen från hennes gård i Lund avsedd för 
årsmässan i domkyrkan. Antingen har Strange 
varit gift med två Cecilior efter varandra, eller 
också hålles flera årsmässor för Strange och hans 
(enda) hustru Cecilie, något de båda årsmässo-
dagarna (8/1 och 23/3) för Strange kan tyda på.

Stranges föräldrar och event. syskon är okända, 
men kanske vapnet kan ge någon ledtråd. Ärkeb. 

Jens Grand (känd 1277–1327) förde hjorthorn 
och stjärna i skölden, således snarlikt Strange 
Jensens vapen:

Man kunde kanske leka med tanken att Jens 
Grand liksom tidens mäktiga prelater skaffat sig 
barn, vilka placerats hos någon närstående och för-
setts med arv i penningar eller egendom. Sigvard 
Mahler Dam, som ägnat mycken möda åt Stranges 
släkt, anar ett samband till den s.k. Hvideätten – 
vilken Jens Grand tillhör – och föreslår äktenskap 
mellan Stranges fader Jens NN en dotter till Niels 
Strangesen (Ulfeldt), vilket i så fall förklarar arve-
namnet Strange. Detta särpräglade namn Strange 
förekommer under 1100–1300-talen tidigast i 
Ulfeldtsläkten från Skåne (Strange unge, stallare i 
Lund 1175–1186) och sedan genom kvinnolinje 
bland Anders Grosens (1230–1245) och hans hus-
tru Cecilie Esbernsdatters (1233; Hvide) avkom-
lingar, bland vilka man kan tänka sig att Strange 
Jensens moder står att finna.3

Den 20/5 1336 beseglar (som noterat ovan) 
Strange Jensen som myntmästare i Lund jämte Niels 
Strangesson ”filii sui”, dvs. hans son. Namnet Niels 
kan denne ha ärvt efter sin postulerade morfar Niels 
Strangesen (Ulfeldt; enl. Sigvard Mahler Dam). Den 
9/2 1353 sitter Niels Strangesson i Skånes landsting 
i Lund och beseglar med sitt vapen vari man ser 
en bomärkes liknande figur                                 ovan 
sköldkanten:

Strange Jensens sigill 2/11 1353. Bild: SvRA

Jens Grands sigill 24/1 1277. 
DGS 199.

Niels Strangessons sigill 
9/2 1353. DAS 406.
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Den 5/4 1357 är lundaborg. Niels Stranges-
son avliden, då hans änka Elisabet pantsätter sin 
stenbod i nedre Malmö till sin svärson lundaborg. 
Peder Olofsson. Bland sigillanterna återfinner vi 
hennes avlidne make Niels’ svärson Anders Olofs-
son, vilket innebär att Niels Strangesson varit gift 
tidigare med en för oss okänd kvinna, samt Niels’ 
broder (”fratris sui”) Jens Strangesson som lever en 
bit in på 1400-talet och rimligtvis bör vara son till 
Strange Jensen i ett andra äktenskap.

Lundaborg. Ingemar Nielsson vittnar inför 
magistraten i Lübeck den 18/1 1366 ang. ett mål 
om köpenskap och hans sigill beskrivs sålunda (i 
översättning): en sexuddig stjärna med hjorthorn 
(enl. orig. mit vier Enden, dvs. 4 taggar). Ingemar 
Nielsson kan med tanke på vapnet vara son till Niels 
Strangesson. Släktskap kunde ju tänkas med brö-
derna Jon och Peder Ingemarssöner Grubbe, som 
6/3 1323 beseglar fr.m. Tuke Blys pantsättning av 
sin egendom i Svogerslev på Själland till ”Strangoni 
Jønæs sun”. Den 24/3 1368 beseglar Ingemar åter, 
nu i Lund. Lundaborg. Ingemar Nielsson säljer den 
24/2 1382 en halv gård i S:t Clemens sn i Lund till 
lundaborg. Niels Morthensson. Den 14/2 1383 är 
Ingemar Nielsson rådman i Lund och sitter i Skånes 
landsting i staden och beseglar med sitt vapen. 

Kung Olaf Håkonsen ger 
den 14/9 1383 Mikkel Inge-

marsson Degn (känd 1376–
1408; FSM:Degn) låsbrev på 

en gård i Lund och hänvisar till ett 
dok. bevittnat av fyra ”discretos” av vilka 

Ingemar Nielsson nämns först. Med tanke på nam-

net Ingemar/Ingemarsson kunde event. släktskap 
föreligga. Adelborg, änka efter Niels Pedersson, 
säljer den 27/4 1394 sin gård i S:t Jakobs sn i Lund 
med ett stenhus och en fruktträdgård till borg. 
Göde Nielsson. I denna fastighet bor en ”Ingemarus 
Nielsson”, kanske samme lundaborg. som tiden 
1366–1383.4

Myntmästarens son Jens Strangesson är känd 
den 5/4 1357 (ovan). Den 25/5 1377 skriver fr.m. 
Truels Olofsson till Lyngby, Everöds sn, Gärds hd, 
sitt test. och utser sin broder Uffe samt frälsemännen 
Grubbe och Jens Strangesson till exekutorer. Jens 
Strangesson får 2 skäppor smör och hans icke namn-
givna hustru en silversked. Med tanke på att Truels 
Olofsson äger en gård i Stävie, Torna hd (SkO A 19 
s. 188), kan denne Jens Strangesson vara identisk 
med Jens Strangesson, vilken ihågkommes i ärkeb. 
Niels’ (Bild) test. den 3/2 1379 och är arrendator 
(förvaltare) på ärkebiskopens ägor i Stävie, ovisst om 
i Torna eller Skytts hd. Jens Strangesson får arrendet 
efterskänkt och hans hustru ”domina” Botild (Jens-
dotter enl. Sigvard Mahler Dam) får en guldring. 
Hon är sannolikt frälsekvinna och kanske anförvant 
till ärkeb. Niels. När ärkeb. Mogens Nielsen i Lund, 
gälkaren Tue Galen, fyra riddare och 43 väpnare 
den 10/11 1380 på plats i Lund förpliktigar sig att 
hålla ”firman pacem, wlgariter dictam landfrith”, dvs. 
landefred, och värna alla gejstliga och läkare i Lunds 
stift, beseglar Jens Strangesson bland väpnarna. 
När ”domina” Margareta Strangesdotter, änka efter 
lundaborg. Henric Jacobsson, den 28/6 1392 ger 
kyrkan och domkapitlet i Lund avkastning på en 
mark (mynt) om året av en tomt i Malmö, för att 
hålla en årlig minnesmässa för henne, bevittnar bl.a. 
hennes son väpn. Peder Henricsson (Rosensparre) 
och ”Hannes Strangeson”, sannolikt (hennes bror?) 
Johannes/Jens Strangesson, och dessutom beseglar 

Ingemar Nielssons sigill 14/2 1383. 
Bild SvRA.
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malmörådm. Anders Morthensson, som för samma 
vapen som Strange Jensen. I Gåvo boken noteras 
under den 24/3 årsmässan för ”domine” Margareta 
Strangesdotter, således frälsekvinna.5

Jens Strangesson lever ännu 1404 (enl. Sigvard 
Mahler Dam). En son kan vara herr Jens Jensson, 
som är präst i ”Borgheby” 1419–1449 och för ett 
hjorthorn, dock utan stjärna:

Jens Jensson är kanik i Lund och official 1423. 
Den 17/5 1425 bevittnar Jens väpn. Niels Håkons-
sons (DAS M 69, vapen: rätticka) i (Norra) Strö 
försäljningsbrev. Den 21/7 1426 (2 dok.) företräder 
han domkyrkan i en tvist med fr.m. Peder Nielsson 
(Bing) till Assartorp om en äga i Önsvala, båda i 
Bara hd. Den 29/2 1428 bevittnar Jens lundaka-
niken Sevith Butzes försäljning av en stenhusgård 
i S:t Jacobs sn i Lund till lundakaniken Anders 
Strangesson (FSM:Gagge s. 39). Den 1/11 1428 
skänker Jens för sin och föräldrarnas själar sin bod i 
Malmö, som han köpt av Reyneke van Bøgelen, till 
S:t Stefans altare i domkyrkan. Den 11/12 1428 
sitter Jens i Skånes landsting och den 25/5 1431 
vittnar han på S:t Petri kyrkas vägnar. Den 14/2 
1432 vittnar Jens i en egendomsförsäljning. Den 
16/1 1447 uppträder rådm. Anders Pedersson i 

Malmö på lundakaniken Jens Jenssons vägnar 
ang. en bod i Malmö i ”de store Kramboder”. Den 
23/4 1447 skänker herr Jens ännu en tomt, vilken 
han köpt av malmöborg. Anders Awesson, till S:t 
Stefans altare i domkyrkan för sin och föräldrar-
nas själar. Sista gången vi möter herr Jens är den 
20/4 1449, då han bevittnar ett dok. i Lund. Något 
närmre får vi således inte veta om hans familjeför-
hållanden.6

En son till myntmästaren Strange Jensen är herr 
Peder Strangesen, som bor i Roskilde och är kanik 
vid domkyrkan där 1350–1366. Den 8/6 1363 
inträder han i Sorø klosters broderskap och ger 
med ”sine kødelige brødres” och andra arvingars 
samtycke – icke namngivna – en stengård av sitt 
fädernearv i Roskilde till klostret – således arv efter 
Strange Jensen. Den 17/10 1366 är Peder avliden 
varvid väpn. Peder Henricsson (Rosensparre) och 
fr.m. Albert Hennekesson ger deras släkting abbot 
Michael i Sorø en gård i Roskilde, vilken Fulesangs 
änka Botild pantsatt till deras onkel Peder Strang-
esen, fordom kanik i Roskilde.

En sigillstamp med omskriften ” S T R E N G N I S O 
B E N E D I C I ”  (ATA) och det s.k. jordbergavapnet 
kan dateras till 1320–1400. Stampens ägares namn 
får tolkas Strange Benedictsson (enl. Sigvard Mahler 
Dam). Någon med detta namn har inte hittats 
i bevarade eller kopierade medeltida dokument, 
men det näraliggande är att han tillhör Strange 
Jensens släktkrets.7

Jens Jenssons sigill den 1/11
 1428. Bild: SvRA resp. DGS 63.

Strange Benedictssons stamp ca 1350–1400. ATA.
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Vinter
Inom frälsesläkten Gagge till Vintrie förekommer 
namnet Strange(sson). Något säkert samband 
med Strange Jensens släkt finns inte.8

”En familie med det faste tilnavn Vinter som 
florerede i både Lund og Malmø førte ligeledes 
Jordbjergslægtens karakteristiske våben”, skriver 
Sigvard Mahler Dam (se not 1). ”Måske navnet 
Vinter hang sammen med en hovedgård nær 
Malmø, Vintrie eller Vinterøy (Vinter Ø), som 
Helene Strangesdatters sønnesøn Niels Strang-
esson Gagge ejede” (enl. Sigvard Mahler Dam). 
Detta intressanta resonemang bygger på tanke-
gången kring Gagge i Vintrie och Strangenamnet. 
Den 28/6 1421 beseglar ”Nicolaus Strangonis” 
med vapnet (avhugget björnhuvud) och ägan i 
”Winterøy”, Bunkeflo sn i Oxie hd, vilket är ett av 
stavningssätten för orten med tolkningen mans- 
eller tillnamnet Winter och hög, således inte Ö.

Den 4/4 1400 beseglar malmörådm. ”Niæls 
Winter” ett dok. genom vilket bymannen Jacob 
Lang i Malmö säljer en gård i staden till ridd. 
Abraham Brodersson (vapen: oxhuvud). Niels 
Winters sigill visar hjorthorn och stjärna samt 
har omskriften ”S’ NICHOLAI NIELS”:        

Malmörådm. Niels ”Winter” beseglar även 
den 14/8 1400 ett försäljningsbrev på en gård 
i staden, dock utan personlig anknytning. Den 
15/11 1400 sitter Niels Winter i rådstugan i 
Malmö som rådman. Den 10/12 1401 vittnar 
Niels Winter på Skånes landsting ang. Ellinge och 
den 11/9 1402 som rådm. Niels Winter i Malmö. 
Ännu år 1420 nämns han i Malmö.

Winter är vanligt förekommande tillnamn i 
Danmark under medeltiden (1300–1400-talets 
slut), varför det svårligen kan uppställas trovärdig 
släktskap mellan personer med detta tillnamn 
i Lund-Malmöregionen. Niels Nielsson Win-
ter 1400–1420 är (såvitt jag vet) den ende vars 
vapensigill är bevarat. Eventuellt kunde han tänkas 
vara son till lundaborg. Niels Winter, känd 1380–
1397 och avliden den 17/12 1405. Den 29/6 1380 
säljer David Tygesson, byman i Helsingborg, till 
lundaborg. vir discretus Niels Winter en gård i 
Lund. Den 13/5 1381 omvittnas detta på Lunds 
byting, varvid han skrivs Niels Pedersson kallad 
”Vinter”. Den 31/10 1396 bevittnar (sigillet bort-
fallet)  borgm. i Lund Niels Pedersson, boende på 
Bredgatan i Lund, ett Tue Galens försäljningsbrev. 
Den 16/4 1397 omvittnas i rådstugan i Lund, att 

Niels Nielsson Winters sigill den 4/4 1400. 
Avbildning: Sigvard Mahler Dam.
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lundaborgarna Olof Borre och Niels ”Winter” 
sålt en deras gård i S:t Botulfs sn till skomakaren 
Povel Astradsson. Lucia Öndersdotter, änka efter 
lundaborg. ”Nicolau Petri dicti Vinter”, säljer den 
17/12 1405 en gård i S:t Clemens sn i Lund till 
lundaborg. ”discreto vir” Christiarn Pedersson 
”genero suo”, sannolikt svärson till Niels Pedersson 
Vinter. I gården bodde fordom myntmästaren 
Henric Hermansson, och Niels Pedersson Vinter 
köpte gården av David Tygesson (29/6 1380), 
som var arvinge efter borgm. Michael Pedersson 
i Helsingborg.9

När prosten Folkvin (Degnersson) i Lund 
den 21/7 1405 på plats i Malmö till drottning 
Margrethe säljer ett stenhus beläget invid hamnen 
i Malmö, beseglar bl.a. borgm. Anders Morthens-
son (”Jordbergavapnet”) och rådm. ”Jens Winter” 
i denna stad. Lundaborg. Christiern Pedersson 
säljer den 13/12 1405 i Lund till lundadekanen 
Jens Jacobsson sin gård i S:t Clemens sn i staden, 
vilken fordom ”Johannes Vinter” bodde i. Chris-
tiern gör ett undantag för att Lucia Öndersdotter, 
”mater quondam vxoris me[e] Gythe”, skall få 
bebo ett hus i denna gård så länge hon lever. Lucia 
är således moder till Christierns avlidna hustru 
Gytha samt den 17/12 1405 änka efter lundaborg. 
Niels Pedersson Vinter (ovan). Följaktligen är 
denne Niels Vinter identisk med i aktuellt dok. 
nämnde rådm. Jens Vinter, således avliden före 
den 13/12 1405. Vi ser här ett exempel på namn-
växlingen Jens-Niels. Den 23/1 1419 intygar 
landstingsfogden Magnus Baad i Lund m.fl. att 
lundaborg. ”vir discretus” Christiern Pedersson 
till lundadekanen Jens Jacobsson sålt sin gård i 
S:t Clemens sn i vilken ”Johannes Pæthersson, 
dictus Vinter” bott. Lucia Öndersdotter nämns 
inte och är måhända avliden.10

Några avkomlingar till ovan nämnda Niels 
Nielsson Vinter 1400–1420 eller Gytha Niels/
Jensdotter (Vinter; 1405) och Christiern Peders-
son (1405–1419) är inte kända. En Mikkel ”Win-
ter” är borg. i Helsingborg den 14/10 1451 och 
vittnar jämte fem andra bymän ang. en egendom 
i staden. Utan känd koppling till ovan nämnda 
personer med tillnamnet Vinter är även landbon 
Laurens ”Winther” på en gård i Vintrie, Oxie hd 

(ger 3 skilling grot i landgille), vilken gård väpn. 
Magnus Hack i Häckeberga denna dag mage-
skiftar till jungfru Marias altare i domkyrkan.11

Några personer med tillnamnet som bor i 
Malmö bör dock nämnas. Den 18/6 1486 läser 
”hæderlige Mænd” herr Peder Pedersson, kallad 
Dunck (FSM:Dung) och Anders ”Winter vor 
Medborger” inför bytinget i Malmö ett med nio 
sigill beseglat dok. från den 22/8 1463. Detta 
gamla dok. är en arvssak och en försäljning av 
egendom i Malmö av Anna Nielsdotter, borgar-
kvinna i Odense, till hederlig man Peder Dunck i 
Malmö. Egendomen är arv efter Annas morbroder 
Niels Degn, fordom rådm. i Malmö. Peder Peders-
son Dunck är således son till Peder Dunck 1463. 
Niels Winters koppling till detta dok. framgår 
inte. En teoretisk koppling vore att Anna Niels-
dotter 1463 är dotter till malmörådmannen Niels 
Nielsson Winter (1400–1420). Den 6/4 1489 
nämns Anders ”Winters” gods i södra Malmö. 
År 1486 u.d. får Anders ”Winter” legobrev på 
domkapitlets gård i Malmö, belägen söder om 
Gråbrödraklostret och öster om mäster Kjelds 
(Andersson; vapen: hjul) gård. Den 16/1 1494 
säljer så lundakaniken Kjeld Andersson till S:t 
Stefans altare i domkyrkan sin gård vid allmän-
ningsgatan (adelgatan?) i Malmö, vilken tidigare 
Anders ”Winther” brukat. I S:t Petri kyrka i 
Malmö intygas den 29/7 1502, att malmöborg. 
Anders ”Vinther” till prästen Hans Hermansson 
sålt sin gård sydost om skolan och intill Anders 
Skiffbyggers hörna. Anders ”Winter” annammar 
den 29/11 1506 på rådhuset i Malmö allt S:ta 
Dorotheas resp. Elisabeths altares gods i Malmö, 
vilket han och hans hustru Anna Pedersdotter 
ansvarar för utan räkenskap(splikt) under sin 
livstid, således ett arrende utan att behöva avge 
räkenskap, med andra ord en förläning på livstid. 
En gård, som Anders ”Vynther” ägde och själv 
bebodde vid Adelgatan i Malmö nämns den 20/8 
1510. Imperartivformen betyder möjligen att 
Anders Vinter nu är avliden, kanske dock endast 
avflyttad. Kanske möter vi Anders Vinters änka 
när Dorte ”Peders vdj Korpendroppe” vid Kerte-
minde i Danmark den 5/7, 12/7 och 23/7 1546 
via befullmäktigade ombud  utkräver arvet efter 
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sin ”kiere frencke Anna Winters, salig met Gud”. 
Den 23/7 kallas hon ”Anna Peders dotter, salige 
Oluff Pederssens effterleuerske her vdi Malmø” 
och har således gift om sig men likväl behäftats 
med förste makens tillnamn som identifiering.12

Herr Niels Wyntter” är på rådhuset i Malmö 
den 17/11 1525 en av testamentexe kutorerna 
enligt Cristoffer Formeyers testamente. I övrigt 
är denne Niels Vinter anonym. Tillnamnet Vinter 
förekommer bland borgerskapet i Malmö under 
1500- och 1600-talen.13

Anders Morthenssons släkt

Ytterligare en som för sigill med det s.k. Jordber-
gavapnet är malmöborgm. Anders Morthensson, 
som beseglar (sigillet saknas) ett dok. den 4/1 
1389 i Lund. Den 28/6 1392 beseglar han som 
rådm. i Malmö och kallas hederlig man.

Den 14/8 och 30/8 1400 beseglar (dok. endast som 
kopia) han åter som borgm. i Malmö. Omkring 
1400–1401 nämner fr.m. Niels Jensson av Knäs-
torp i sitt test. en gård i Malmö, vilken han köpt av 
”dominus” (dvs. herr, borgm.) Anders Morthensson. 
Han beseglar som borgm. även den 2/8 1404. Den 
5/3 1406 säljer Reinekin Smidh sitt jordagods, som 
han äger i den gård Abert Hornfisk bebor i Malmö, 
till ”försichtig” borgm. Anders Morthensson. Han 
är borgm. i Malmö den 28/11 1407 och den 17/9 
1410 har Willen Dovt mottagit 31 engelska nobler 
på drottning Margarethes vägnar från ”dem erbaren” 
Anders Morthensson ”borghermestere to dem Elm-
boghen”. Den 23/3 1417 i Köpenhamn avhandlas 
en förlisning vid Vordingborg i Danmark och ”Hr.” 
Anders Morthensson, ”Borgemester af Malmøghe”, 
skall påföljande höst – för Malmös räkning – erlägga 
för uppräknade varor 244 lybska mark i sådant mynt 
som är gångbart i Skåne.

Anders Morthensson pantsätter den 17/8 1418 
sin gård i Malmö för 23 mark silver till jungfru Gera 
Hinrichsdotter. ”Dominus” (borgm.) Anders Mor-
thensson  nämns i lundadekanen Jens Jacobssons 
test. den 21/3 1418. I en brevregistrant år 1418 
nämns ”Item falske konings Ericks breff sønder-

skorit, som her Anders Morthenssøn wort brent 
fore”. Anders Morthensson, ”som vor Foged var i 
Malmoghe”, är nu avrättad genom bränning, och 
den 5/7 1420 ger kung Erik av Pommern borgarna i 
Malmö ”den Gaard, Jord og Grund Henricksstorpp, 
sønden Malmøghe liggende i Oxie H., saa meget 
som os deri er tilfaldet af brøde wæghne”. Bakgrun-
den är att Anders Morthensson förfalskat brev. 
Samma år 1420 får hans änka Katharina Jensdotter 
(vapen: vädurhorn) efter ärkeb. Peders råd och på 
kung Eriks vägnar tills dessa kan återkrävas av kronan 
fem gårdar, en i Nöbbelöv, en i Strö, en i Katslösa, 
en i Fosie och en i Hindby. Kung Erik ger den 24/3 
1434 magistraten i Malmö fullmakt att på hans 
vägnar sälja hans och kronans egendomar i Malmö, 
vilka tillfallit kronan efter Anders Morthensson.

Den 13/8 1458 stadfäster kung Christiern I 
konung Erik av Pommerns donation till Malmös 
borgare av Henrikstorp, ”som tilhørde for:ne Anders 
Mortenssøn” vilken för sina gärningar ”brænder war 
for Køpenhaffn”, och vilka indragits till kronan pga. 
hans missgärningar och ”stort reghenscap”. Ridd. 
David Hack till Månstorp(s Gavlar) överlämnar den 
5/3 1464 till Kalendegillet i Malmö och S:ta Annas 
altare i Petrikyrkan ett stenhus med tillhörande jord 
i staden, ”hwilket ffor:de stenhws Anders Marten-
sen ffordom othe, borgermestre her i Malmøge”. 
Förmodligen var han av frälsefamilj, även om han 
aldrig får epitet som fr.m. eller välboren.14

Sonen Arvid Andersson ”af Gordstange” (Västra 
Gårdstånga) vittnar den 25/10 1425 jämte andra på 
landstinget ang. ägor i Önsvala. Den 18/5 1443 säl-
jer väpn. Arvid Andersson ”i Jordhberghe magle” till 
herr Vinold Hansson, kantor i Lund, sin gård i Arrie 
och Hindby i Fosie sn, Oxie hd. Arvid Andersson 
har ärvt de aktuella gårdarna efter modern ”husfrv 

Anders Morthenssons sigill. 
DAS Cxxvii 6
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Katherina” som ärvt gårdarna efter sin fader Jens 
Esbernsson. Stora Jordberga kan Arvid möjligen 
ha fått genom gifte med en dotter till Jens Josephs-
son Most.

Den 25/4 1444 vitnar Arvid Andersson jämte 
brodern Anders Andersson, vilken den 17/4 1432 
som väpn. bevittnade ett dok. i Lund. Väpn. Anders 
Andersson ”i Sandby”, Göinge hd säljer den 27/2 
1442 till borgm. Jacob Magnusson (Gammelsen) 
i Malmö en ”bruden” källare med tomt på vilken 
tidigare stått en stenbod, vilken Anders morfar Jens 
Esbernsson erhållit från Lasse Skytte. Priorissan 
Margaretha i Bosjö kloster sänder ett brev den 9/6 
1449 till ”hustru Elsöff i Sandby” eftersom ”Eszloff ” 
vill bli nunna i klostret. Denna hustru Elsefe/Elsebe 
kan vara änka efter Anders Andersson.15

Arvid Anderssons son Hans Arvidsson skriver 
sig till (Stora) Jordberga huvudgård i en rad dok. 
tiden 1466–1488. Hans Arvidsson ”i Jordberg” 
tvistar med malmöborgm. väpn. Jep Mogenssons 
(Gammelsen) änka Mette (d.t. Gotschalk Lobek) 
ang. landgillet av en gård i Arrie, varvid Hans Arvids-
son den 14/2 1466 avger eden ”sielfsiunde”. Den 
25/11 1466 beseglar Hans Arvidsson ”i Jordbyarge” 
ett dok. i Lund och den 7/3 1472 skriver han sig 
”j Jordbierge”.

Välbördige mannen Hans Arvidsson ”j Jord-
bergh” beseglar åter i Lund den 19/5 1472. Detta 
år u.d. får han pantbrev på ett gods kallat Vallby 
”liggiandes i Wämmundehögz häradt” för 400 
lybska mark i danska penningar, som domkapitlet 
i Lund lånat av honom.

Den 11/6 1476 är Hans ”j Jordbergh” kung 
Christiern I:s befullmäktigade ombud i en tvist 
kring Hessleberga skog, den 12/8 detta år lämnar 
Hans ”i Iordberge” m.fl. intyg i samma tvist på 
plats i Hessleberga, år 1477 u.d. beseglar Hans ”i 
Jordberrigh” åter ett dok. Tvisten pågår ang. Hess-
leberga skog den 28/3 1479 då Hans Arvidssons ”j 
Jordberge” vittnesmål år 1477 nämns.

Hans Arvidsson ”i Iordberge” beseglar den 13/11 
1482 på Dybeck och den 5/12 1482 i Lund, då han 
skrivs ”i Iordberge”. Den 21/3 1483 beseglar Hans ”i 
Jordbiergh” åter på Dybeck. Den 13/5 1483 beseglar 
Hans ”i Iordberge” på Svenstorp, och den 2/7 1485 
beseglar Hans ”i Jordbierg” på Katslösa i Ljunits hd.

Sista gången Hans Arvidsson skriver sig ”i Jord-
berg” är vid besegling i Malmö den 29/5 1488. 
År 1493 u.d. utställer fr.kv. Adelitze Pedersdotter 
(Paeling), Blix Daas änka, fullmakt åt ”velbyrdig 
Md. Hanss Aruidsß min Frænde” (ovisst hur) ang. 
försäljning av Hardebergagodset.

Ett osäkert belägg är ett dok. den 8/8 [1494?], 
då fr.m. ”Hans Arilsß” beseglar i Köpenhamn bland 
en rad skånska frälsemän.16

En sonson till Arvid är den välborne Most Hans-
son som ärver Jordberga (se nedan).

En syster till Hans Arvidsson är Anna Arvidsdot-
ter, som den 1/9 1505 på Dybäck donerar två gårdar 
i Simlinge och en gård i Isie, båda i Vemmenhögs 
hd, till Lunds domkapitel/kyrka. Tage Henriksson 
(Hollunger) skriver sig till Dybäck och hans syster 
Anna Henriksdotter är trolovad (se nedan 28/7 
1512) med Hans Arvidssons son Most Hansson. 
Kung Hans och kungliga rättartinget i Odense 
granskar den 30/11 1495 brev på några gods, som 
Tage Henriksson (Hollunger) har fullföljt till lås, 
bl.a. ”1 Mølle liggende hos Jordbierge magle, item 
al den Arv, som Tage Hendrichßons Søster Annæ 
Hendricksdatter 
i Wästerstade til-
faldt efter Fader 
og Moder” etc.17

Hans Arvidssons båda sigill 1482–1487 är skadade och 
otydliga och förefaller visa en stjärna och halvmåne. DAS 
Cxxvii 3, 4 och SvRA.

Anna Arvidsdotters 
sigill 1/9 1505.  
DAS Cxxvii 2
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Hans Arvidssons son välbördige väpn. Most 
Hansson ”i Jordbiære” beseglar i Lund ett dok. 
som vittne den 4/10 1500 (DAS M64). Den 
23/10 1500 bevittnar väpn. Most Hansson ”i 
Jordbierg” på Torsjö. Den 28/11 1502 lämnas 
intyg på Ljunits häradsting om en markaskäls-
läggning mellan Skåby och Krageholms fång, 
varvid bl.a. Most Hansson ”y Jordbierg” vittnar 
för Bjäresjö kyrkas rätt till Skårby mark. Dagen 
därpå, den 29/11 1502 sitter välb. Most Hansson 
”i Iordberg” i nämnden på Ljunits häradsting 
och dömer i denna marktvist. Most Hansson ”i 
Jordbiære” (DAS Cxxvii 5) bevittnar ännu ett 
dok. den 28/8 1505. Den 28/7 1512 är Most 
Hansson avliden utan äkta bröstarvingar, och 
denna dag säljer fr.kv. Karina Christernsdatter 
(van Hafn), änka efter Tage Henriksson (Holl-
unger) på Dybäck, till ärkeb. Birger Gunnersson 
i Lund en gård i Malmö på vänstra sidan av gatan 
som leder ner till fastigheten Himmelrike. Huset 
och tomten har Karina med sina barn ärvt efter 
”Most Hanssøn, hues sziell gudt nade”, vilket hon 
och barnen samt ”jomffrv Anne (Tage Henriks-
sons syster), for:ne Most Hanss” går i god för. 
Av beteckningen jungfru framgår att Anna och 
Most inte varit gifta. Några avkomlingar är inte 
kända.18

Peder Håkonssons släkt

Ännu en fr.m. för det s.k. jordbergavapnet. Vi 
möter honom någon gång 1401–1450  (trol. 
1420-talet innan 1430), då väpn. ”Pæther Ha-
konsß af Boolsth[…]” beseglar ett dok. jämte 
andra fr.m. i Rönnebergs och Luggude härader. 
Den 28/6 1421 beseglar Peder Håkonsson på 
Skånes landsting.

Han skriver sig till Bullstofta, Halmstad sn i Lug-
gude hd. Den 27/10 1423 beseglar fr.m. Peder 
Håkonsson ”in Syrekøpinge”, Sireköpinge, by 
och sn i Rönnebergs hd, ett dok. i Lund. Den 
2/1 1425 inträder Peder Håkonsson ”af Horna 
/…/ medh alt sitt godz” i Bosjö kloster, sannolikt 
som betalande i klostrets gästhus. Möjligen är han 
gammal och orkessvag. Hans hustru Mereta, Peder 
Piks (vapen: musselskal) dotter, säljer den 15/8 
1426 i Hestra sin ägodel i ”Firishulta kvarn” till 
fr.m. Torbjörn Kärling. I Aage Axelssons (Thott) 
jb daterad 1455 noteras, att herr Aage av hustru 
Merete ”peder haghenssøns hostrv” köpt en öde 
gård i Anarp, Snöstorps sn, Tönnersjö hd i Hal-
land. Peder Håkonsson förknippas med gården 
”Holm”, vilken föreslås vara identisk med ”en 
gård i Bolmsö socken, efter vilken lämningar 
kunna spåras på en liten ö innanför Sunnanryds-
halvön, benämnd Husholmen”, ännu under 1920-
talet kallad Holmen (PHTsv) och möjligen det 
”Horna” som nämns den 2/1 1425 (ovan). Några 
avkomlingar är inte kända.19

Peder Håkonssons sigill 28/6 1421. DAS Cxxvii 1

Most Hanssons sigill 1500–1505.   
Avritade av Sigvard Mahler Dam 1990. 

Most Hanssons sigill 1500–1505,   
felaktigt avritat i DAS Cxxvii 5.
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En eller flera släkter

Strange Jensens släkt innehar aldrig Jordbergagod-
set. Inte heller Vintersläkten eller Peder Håkons-
son. Endast Anders Morthenssons avkomlingar 
skriver sig till Jordberga: sonen Arvid Andersson 

1443–1485 som efterträder Jens Josephsson Most, 
Arvids son Hans/Johannes Arvidsson 1466–
1488 och slutligen dennes son Most Hansson 
1500–1505. a

Thor Flensmark
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Hjälp skölden att hitta sin hjälm. 
Dra streck genom labyrinten

Lös korsordet på sidan 24 och du har chansen 
att vinna en låda prydd av en vapenmålning av 

Maria Byqvist. Skicka in lösningen till:
redaktionen@vapenbilden.se

Korsordstävling

Maria Byqvist
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Röd, grön och blå får bara vara på gul och vit och tvärt om.  
Dra streck mellan de heraldiska bilderna och sköldarna. 
Så länge man har rätt färger kan man välja som man vill.

Avslöja de mystiska sköldhållarna genom 
att binda ihop prickarna med ett streck.

Tinkturregeln

Sköldhållarna
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
6.
9.

13.

22.
32.

Mittenplatsen i vapen 
Heraldisk höger  
Är det i:  
Brittiskt hade icke  
Slutar den sista i en ätt som 
Heraldiskt vänster
På sköld  
Får inte finnas i heraldiskt vapen  
Erik Olsson
Omtyckt heraldiskt fabeldjur  
Kan försäljning av detta vapen kallas: 
Kan herr Ericsson på KMO kallas för vapentagare
I eskilstuna vapen 
Se bild
Finns det fyrfaldigt i sölvesborg  
Är en stolpe  
På övre dexter på nr 189  
Tvenne i Biskop Hallgrens vapen förutom stjärnor 
På Skut:s sköld  
Kan sägas vara även sköldens minsta del  

Både föda och riktning
Forntida andra
Är vapen med ginpost  
På kungastamfaders vapen  
Trenne hos utdöd adlig Eding  
Karl Torstensson  
Behöver man innan man kan ha ax på sköld  
Om inte flod är flod eller älv kan den vara denna 
Är sköldbärare oftast ett  
Kommer Vapenkollegiet att göra med rosa vapen
Val-motsats 
Ritva Svensson  
Räcker  
Hade vapen först
LODRÄTT: Har Rammels högra hållare 
LODRÄTT Har detta vapen: 
LODRÄTT: Behövde kungen göra för att vapnet 
 skulle få krona
LODRÄTT: Gör mången med vapenbrev
LODRÄTT: På våsterbottens vapen

Bild 3

Bild 9

Bild 11
Bild 14

Korsord
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Alla vet att Gotlands vapen är vårt äldsta land-
skapsvapen. Det går tillbaks till Gotlands sigill, 
som finns belagt från år 1280 och visar en vädur 
omgiven av texten GUTENSES SIGNO. XPISTVS 
SIGNATVR IN AGNO, som i svensk översättning 
blir ”Jag betecknar gutarna. 

Kristus betecknas med lammet”. Textens budskap 
är viktigt; det vill understryka att djuret i bilden 
inte är fråga om det kristna Agnus Dei (såsom 
det kom att tolkas i Gotlands vapen under senare 
århundraden). Nej, ”jag” är en vädur, som kan 
försvara sig med vassa horn, och ”jag” ska verk-
ligen inte blandas ihop med något fromt lamm.

1280-talet låter ju gammalt och imponerande 
(Ny svensk vapenbok, av Clara Nevéus och Bror 
Jacques de Wærn, innehåller information om 
Gotlands vapen efter 1280). Men vapnet har 
förmodligen mycket äldre rötter än så. 

Den fornengelska dikten Beowulf, som finns 
bevarad i en handskrift från omkring år 1000, 
anses ha författats i England på 800-talet men 
bygger på ännu äldre berättelser från Skandina-
vien; dikten beskriver händelser som ägde rum 
i Danmark och Sverige på 500-talet. En del av 
dessa händelser är uppenbart påhittade, men 
en del tycks ha en verklig bakgrund eftersom de 
kan beläggas i andra källor. Därmed blir dikten 
en viktig källa för Sveriges äldsta historia. Där 
nämns till exempel flera av folkvandringstidens 
kungar i Uppsala som också finns omnämnda 
i den norska dikten Ynglingatal från 800-talet. 

Av särskilt intresse för oss heraldiker är att 

Beowulf till största delen handlar om ett folk 
som kallas för geatas och som har kontakter – 
ibland fredliga men oftast krigiska – med svearna. 
Språkligt är geatas detsamma som ”götar”, och 
inom den så kallade Västgötaskolan har detta 
naturligtvis tolkats som att geaterna måste ha 
varit västgötar. Det finns också sedan gammalt 
en teori om att namnet avser ”jutar”, det vill säga 
invånare på Jylland. En tredje tolkning, som varit 
populär bland gotländska lokalpatrioter, är att 
det betyder ”gutar”, alltså invånare på Gotland.

Till saken hör att geaterna i Beowulf ibland 
kallas sægeatas, där det fornengelska ”sæ” är det-
samma som den moderna engelskan ”sea”, det vill 
säga sjö eller hav; och geaterna färdas ”över sjön” 
eller ”över havet” när de ska strida med svearna. 
Folket skulle då kallas för sjö-götarna vilket kan 
passa bra in på gutarna, som ju bor mitt ute i havet. 
Men  förespråkarna för Västergötland har påpekat 
att sjön lika väl kan vara Vänern (även om det 
kanske inte låter så övertygande; de flesta land-
skap ligger ju i närheten av någon kust, utan att 
för den skull invånarna får epitetet ”sjö-hälsingar” 
eller ”sjö-smålänningar”). På jutarna passar inte 
heller termen  så bra att folknamnet ”sjö-jutar” 
skulle verka helt övertygande – även om Jylland 
gränsar till havet, och även om man naturligtvis 
måste segla över havet från Jylland om man vill 
strida med svearna.

En annan term för geaterna i Beowulf är weder-
geatas eller wederleod, där fornengelskans ”leod” 
betyder folk. Under större delen av 1900-talet 
har forskarna tolkat ”weder” som ”väder” eller 

Gotlands vapen 
– med rötter i 
folkvandringstiden

Gotlands vapen.



116:2018 Vapenbilden   27

”vind”, och folket 
skulle således kall-
las väder-götarna eller 
väder-folket. En sådan 
tolkning passar ungefär lika 
bra (eller lika dåligt) på västgötarna 
som på jutarna och gotlänningarna; i alla tre 
länderna blåser det naturligtvis vindar – men 
inget av dem är så blåsigt att väderförhållandena 
rimligen skulle ha gett namn åt folket.

Men de senaste decennierna har forskningen 
kommit med en ny tolkning av ”weder”. För några 
decennier sedan lade arkeologer och språkvetare 
fram idén att weder på gammal germanska helt 
enkelt har betytt vädur eller bagge (jämför den 
moderna tyskans Widder). Och då kommer saken 
i ett helt nytt ljus. Gotland är ju än idag känt 
för sin fåravel, och var ännu mer så i forntiden. 
Olaus Magnus skriver i del XVII av sin Historia 
om de nordiska folken (1555) att öns vädurar är 
berömda. Och i Olav den heliges saga kan vi läsa 
att Gotland på 1000-talet skänkte den besökande 
norrmannen 12 vädurar som vängåva.

Tolkningen av wedergeatas som ”vädur-götarna” 
och wederleod som ”vädur-folket” passar  därför 
mycket bättre på gutarna än på jutar och västgötar. 
Och landet wedermearc, eller ”vädur-landet”, kan 
mycket väl vara det namn man använde för Got-
land på Beowulfs tid. Den tolkningen har slagit 
igenom i den vetenskapliga litteraturen under de 
senaste decennierna; numera finns det nog inte 
många forskare som tror på ”väder-götarna eller 

”vind-götarna” längre. För en översikt av diskus-

sionen, med litte-
raturhänvisningar, 

se professor Bo Gräs-
lunds artikel i Upplands 

fornminnesförenings och hem-
bygdsförenings årsbok 1993. Om man 

googlar på ”wedergeatas beowulf ” kan man också 
ta del av diskussionen kring denna fråga.

Väduren skulle då ha kunnat vara ett totemdjur 
för den stam av götar som bodde på Gotland – ett 
förhållande som fanns kvar i levande folkminne 
när sigillet i Bild 1 graverades i slutet av 1200-talet. 
Sådana totem användes av flera germanstammar 
under folkvandringstiden; jämför till exempel 
sachsarnas vita häst, som än idag finns i vapnet 
för den tyska delstaten Niedersachsen. 

Egentligen är det bara en hypotes som aldrig 
lär kunna bevisas. Men den förefaller i alla fall 
vara bra mycket rimligare än andra hypoteser 
om vilka som kan gömma sig bakom namnet 
wedergeatas – västgötar eller jyllänningar eller 
andra folkslag. Gutarna kan mycket väl vara ätt-
lingar till de gamla vädur-götarna, och därför 
känns det rimligt att de än idag, efter 1500 år, 
har totemdjuret i sitt landskapsvapen. a                           

Mats Persson

FOTNOT: Efter att denna artikel skrevs, och sattes för 
Vapenbilden, har Bo Gräslund gett ut en bok där han samlat 
argumentationen kring folknamnen i Beowulf: Beowulfkvädet, 
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, 
Uppsala 2018. 

Gotlands sigill från1280.
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Den 2-4 oktober 2018 hölls den 33:e interna-
tionella kongressen för genealogi och heraldik 
i Arras i norra Frankrike. 

Svenska Heraldiska Föreningen var på plats, repre-
senterad av undertecknad. Temat för kongressen 
var ”Genealogi och heraldik, mellan krig och fred” 
och var valt med anledning av 100-årsminnet av 
första världskrigets slut. Arras drabbades hårt av 
striderna i båda världskrigen, men värst i det första. 
Mitt bidrag till kongressen var en statistisk motiv-
studie av vapenbeståndet i Ranekearkivet [1] och i 
enlighet med kongressens tema hade jag valt att titta 
på krigsredskap som heraldiska motiv [2]. Studien 
utgör ett exempel på vad arkivet kan användas 

till och eftersom det sedan 2016 är tillgängligt 
på föreningens webbplats [3] är det möjligt för 
var och en att göra en motsvarande undersökning. 

I egenskap av dess ordförande representerade 
jag även föreningen och mottog tillsammans med 
Ronny Andersen ”Dr. Walburga von Habsburg 
Douglas pris”, som 2018 tilldelats Societas Heral-
dica Scandinavica för publikationen Skandinavisk 
Vapenrulla och Svenska Heraldiska Föreningen 
för boken Svenskt Vapenregister Volym 1.  Vår 
bok fick extra uppmärksamhet tack vara att den 
utöver prisbelöningen även lyftes fram i Académie 
Internationale d’Héraldiques (AIH) president 
Robert Watts anförande vid kongressens öppnande, 
varvid jag fick tillfälle att visa upp den och upp-

SHF på 33:e heraldikkongressen

Av de ca 110 deltagarna på heraldikkongressen i Arras är tio från Norden (av vilka åtta hållit föredrag). Från vänster till 
höger: Carl-Thomas von Christierson (DK), Henrik Klackenberg (SE), Nils Bartholdy (DK), Jan Eide (NO), John Strömberg 
(FI), Ronny Andersen (DK), Henric Åsklund (SE), Wilhelm Brummer (FI), Antti Mattikkala (FI). Saknas på bilden: Hans 
Cappelen (NO)
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Avslutningsceremoni för den 33:e internationella kongressen 
för genealogi och heraldik. Foto Henric Åsklund

Undertecknad presenterar sitt bidrag.
Foto Ronny Andersen

märksamma kongressdeltagarna på de flygblad vi 
tryckt upp som reklam.

Kongressen var välbesökt med cirka 110 del-
tagare från 25 länder, ungefär lika många som i 
Glasgow 2016 och Oslo 2014. Organisatörerna 
hade fått in många bidrag och hade tvingats gallra 
hårt, vilket bidrog till en hög kvalitet på de dryga 
60 föredragen.  Även om det var ovanligt många 
föredrag som hölls på franska, ett av de officiella 
kongresspråken, var majoriteten ändå på engelska. 
Den speciella sessionen med av AIH sponsrade 
studenter var riktigt bra och spännande och jag 
hoppas att den blir ett återkommande inslag i kon-
gresserna framöver. Nästa kongress hålls i Madrid 
14-17 oktober 2020. Vi ses där! a

Fotnoter:
[1] Henric Åsklund: The Jan Raneke Archive of Coats 
of Arms in Medieval Europe, Proceedings of the XXXIst 
International Congress of Genealogical and Heraldic 
Sciences. Oslo 2014, Slektshistorisk forlag, Oslo 2015, p. 
437-446 [finns online på www.heraldik.se].

[2] Titeln var: Implements of War in the Arms of the Jan 
Raneke Archive of Coats of Arms in Medieval Europe: A 
Statistical Study

[3] Henric Åsklund: Recent Developments in the Jan Raneke 
Archive of Coats of Arms in Medieval Europe Project, 
Proceedings of the XXXIInd International Congress of 
Genealogical and Heraldic Sciences. Glasgow 2016 [under 
publicering].

Henric Åsklund
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Gotlands 
regemente (P 18), 
lades ned 2005 
och återupp-
sattes 1 januari 
2018.
Vapen: I blått fält 
Gotlands vapen-
bild, en stående 
vädur av silver 
med bevä-
ring av 
g u l d 

bärande på en korsprydd stång av 
guld ett rött banér med bård och fem 
flikar av guld. Skölden krönt med 
kunglig krona och lagd över två kors-
lagda svärd av guld.

43. Underhållsdivisionen
Vapen: I blått fält ett vagns-
hjul med fyra ekrar lagda som 
ett andreaskors lagt över ett 
ankare med tross, allt av guld. 
Skölden krönt med kunglig 
krona.

44. Röjdykardivisionen, 
tidigare brukat av 
Gullmarsbasen
Vapen: Ginstyckad av blått, vari 
ett ankare av guld med tross av 
samma metall, och guld, vari en 
slående svart korp med bevä-
ring i rött. Skölden krönt ned 
kunglig krona.

Militära flyginspektionen (FLYGI)
Vapen: I blått fält en spets av guld belagd 
med ett vingpar lagt över ett stolpvis 
ställt svärd, allt blått. Skölden krönt med 
kunglig krona.

 

Veteranenheten
Vapen: I blått fält ett hand-
slag mellan en pansrad hand 
av guld och en naken hand av 
silver åtföljt ovan av tre öppna 
kronor av guld, två över en. 
Skölden krönt med kunglig 
krona och lagd över ett stolpvis 
ställt svärd av guld.

Nytt från Statsheraldikern
Nya heraldiska vapen, fanor och märken 2018

Uppföljning till de nya vapen från heraldiska enheten vid Riksarkivet som presen-
terades i Vapenbilden Nr 113. Alla bilder av Henrik Dahlström, heraldisk konstnär 
vid Riksarkivet.
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Allt fler forskare har de senaste åren uppmärk-
sammat kvinnorna i vår historia. Denna gång 
är det Katarina Jagellonica som får sin välbe-
hövliga biografi skriven av konsthistorikern Eva 
Mattsson.

Denna drottning, som tillhörde ”förlorarna” i 
svensk historieskrivning, har aldrig tidigare varit 
föremål för en djupare studie. Ändå, visar Eva Matts-
son, har hon varit en betydelsefull person för svensk 
historia. Hennes katolska arv i brytningstiden mel-
lan medeltid och modern tid fick så när Sverige att 
gå en annan väg. Genom äktenskapet med hertig 
Johan fick det svenska hovet kontakt med ett stort 
antal polska och italienska hovmän vilket ledde till 
ett kulturutbyte. För ingen vasakung eller drottning 
hade som hon rest eller varit i kontakt med Europa 
bortom Östersjöprovinserna. 

Som konsthistoriker visar Mattsson hur Katarina 
kom att påverka byggnadskulturen. Under kung Jo-
hans regim påbörjades fler byggprojekt än någonsin 
tidigare. Slott byggdes om (Stockholm, Svartsjö, 
Gävle, Stegeborg, Linköping, Kalmar, Borgholm, 
Vadstena, Uppsala, Åbo, Västerås och Drottning-
holm), klosterkyrkor renoverades (Nådendal, Vad-
stena, Varnhem, Vreta, Alvastra, Askeby och Gud-
hem), domkyrkor förbättrades (Skara, Nådendal, 

Åbo, Linköping, 
Uppsala och Väs-
terås) och städer 
fick nya stadsplaner 
enligt modernt europeiskt snitt med raka 
gator och tydliga torg. Dessutom skulle allt inredas 
och dekoreras. Allt detta krävde byggmästare, må-
lare och hantverkare som kunde bygga i sten och 
flertalet av dem som kom hit hämtades från Kata-
rinas Polen eller Italien där de gjort många uppdrag 
för släkterna Jagellonica eller Sforza. Därigenom fick 
Sverige en helt ny typ av offentliga utsmyckningar, 
där det heraldiska vapnet var centralt, enligt främst 
polskt mode. Jag ser det som viktigt att en heraldiker 
har förståelse för den här kulturpåverkan eftersom 
den inträffar just i den period då Svensk heraldik 
förvandlas från medeltid till modern. 

”Furstinnan” är en modern biografi som ger en 
god inblick i drottning Katarinas dagliga liv vilket 
ger en hel del nyttig kunskap för den som vill förstå 
det sammanhang i vilket dåtidens heraldik mani-
festerades, och därmed också förstå varför den kom 
at förändras så som skedde. Dessutom ger den dig 
en trevlig lässtund. 

Jesper Wasling
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