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Tankar on de 1_vår -lins_k.9, svenska oeh -est-
niska glg-n jnglfta älternas vapenq .

Vare det genast sagt, att det lnte är av hög-
färd eller av överdrlven anstolthet Jag stu-
derat dessa v-penbilder. Heraldik€nr-läran om 

i

vapnetr-är nämI" så intint förknlppad med s)-äkt-]
foiskning då det gäller adelssLäktår. Vapen- 

]

bilderna-kan berätta och förmedla falta från
tidlgare tider, från tider kanske Iångt före 

]

det skriirna ordets vlttnesbörd.. Det gälIer att
kunna t,olka vapnet rätt. Man frågar s1g: är
vapnet taget ur namnet el1er namnet ur vapen-
biiden ? Håaadera förekommer. (Ex. Ätten Trol-
Ie, Gustaf Wasa" Oxehstierna.) Man brukar ta-
la om ttett talande vapentt då namnet och vapen-
bilden överensstänma" '

Vapnet ger ofta en vink on härstannj-ngen från
ännu äldre släkter. Detta är värdefullt. Ofia
berättar det om hgjnqrtetr - traktenn lapdet,
landsändan, hyri ffiF-Eörgen samt egend"inar
som sIäkten innehaft. Vldare kan d.et hänsyfia
på någon trän4ei-se lnom släkten (t,ex. Tantle-
ieIt, -där-I6fäiloch bllden visar tänderna
som i'örlorades vld l{itzen). Det kan f ö::!:l-era
Iamng! (Ex" von Knorrlng). Myekei oftä-TfEär
äeffiEamfad.e::ns sysselsättning, äqrbete e1ler
yrice: krigary3ket med harnesk, svärdr hjähar_
fiäEast, är äfteljakt för sjöfararen, ett kyrk-
ligb emblem, reselust s.s. pilgrlmsfärd o..dy!.
I{an kan i allmänhet säga, att ju äIdre vapent
desto enklare och vackrare.

besiår av 3 huvud.-beståndsde1ar.y'skö1-
vapenbllden ,2) HJälmen ned hjäIn-

Vapnet
den med
prydnaCen, -\1) Hjälntäcket.
Hjälmen med. h jälmprydnad,en var det viktigaste.
Den skulle sJrnas i stridsturaultet. Därt-ör ri-
tas den 1 ganla tld.er ofta stöq;e än t.ex.
sköl den. Hjä1ntäcl<et^.gar ett sldrke draget ö-
ver hjäImen och hänEpe ner över axLarna. Då



avan oeh rätan på täcket var av o1lka färg bj.l-
dade fllkarna ett dekorativt mönster för är-'tisten. Det stillserades så, ait man i.m. bör-jade ]rallg det "lövverkett'. Hjälntäeket kan
även bestå av en mantel" övdr-hjälmen är täeketvridet'så, att färgerna sJmas - d.en s.k. "hjtm-bindeln" eller "vrulsten".-Några ätter ha fåiträtt att bära krona på hjälnen. Schulmanska ät-
ten har denna rätt men vl vet ej när den är oss
glven
Frälset ind.elas, som känt, i t rangklasser: 1)
vanllga adelsmän med i hjäln på skdlden. 2) ba-
roner el1er frlherrar med 2 hjälmar och 5) gre-
ya1 n9d 4 hjälmar. 5) Fursteväpen ha 4 hjäIäar.
(På vårt Rid.hus 1 fursteätt, Manschikofä).
IInder årens lopp ha vapentyperna något varle-
rat. Dessutom kan artisten rlta det-i ollkastilarti renessans, ,gammal eller ny gotik o.s.vo
På 14- o. 1500-talet-kund.e man ocklå-ira fitarschn-
sköid. De herald.iska färgerna är också girma:
De består av 5 färger: rött, blått, svait, grönt
oeh purpur samt 2 metalleb: silvep och guld.
lessuton förekominer trhermellnrt i furstevapen.
Endast i mindre detaljer får naturligq färger
använd.as : t,ex. påfågelfjädrar, anslktsfärgn
hudfärgr €rr trädstam. Även rangkronorna äro
olika men därvil. ser man stora variati-onerc
le ursprungliga heraldiska flgurerna är enkla
välkända föreraål: ett hornr €h fårsax, ett drye':
ckesstop o,d. Stlliserade djurbllder eller sa-
gofigurer där d.jurets zolooglskt rätta färger
eller forner ej förekommer utan ett lejon kan
vara bIått eller,röti, ha 2- svansar. Vanllgen
överdrlver aan djurets försvarsvapen: klorr gapr
tänder, näbb o.s.v..Då varje ny släkt skuIle
få ett eget igenkänningstecken, förstår man,
att det med tiden vill bli för mycket d.etaljer
( ttover crovred.tt , som engelsmannen säger. ) (frf - -herre fandefelts sneda trrast är ej ett ralsstag.)
Med sitt slgiII bekräftade frälsenannen sin
identitet. Vidare vittnen behövd.es lnte.

1
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Sn'rånlngom började vapnet r' liksom också släkt-
namnet, &ä i alv från generation til} gene-
ratlon. Ännu på 1 200-ta1et var detta med släkt-
vapnet ej ännu helt genomfört. Detta har iag
Iäst någonstans och kunnat konstatera då iag
studerat släkten Skohoanr v. Skolnan. I\,{an kal-
las ofta efter sitt gods. Men så är det ju
ännu 1 våra dagar inom allmogesläkter i vårt
land. (Torparnä på Tötar. Aitolahti, lempäälä).
Då det orn herrarna Skolman heter - t.ex. Georg
von Gelewalrle eller Kasper von Alt-Pikarten -
betyder detta Georg Skolnan ti1l Gelwal{e.
Vapentradltionen var ej hell-er stlkt genom-
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s FJ t ä9" *å . t E äB$: t r ö g g .\) illtr ff J?,ff å;
Ett utryck som man hör om några släkter är
trurgammal adeltt eller tturadellr. En ätt till-
hör den urgamla adeln då dess edliga upphov
går så långt tlllbaka, att dess ursprung är
okänt. Det leder sitt adliga ursprung från
tiden för det medeltlda rid.darväsenCei. Ätten
hqr alritilg haft ett adelsdiplom. l,{otsatsen
tllI den urgamla adeln är "sköld.ebrevsad.elan.

När man cnr släkter 1 Baltlkruo talar om att
de hör t111 de tthärmästerliga släkternarr,
betyCer detta, att d.e förekom i landet reclan
Aå hf oaarordeå (,trSvardsrid.darorcLeCr = "KaLpa-
ritarikuntrrrj innehade landet. Detta samman-
slogs senare med ltTyska Rlddf arordenrr.

En unlk företeelse ang. vapnet'v111 jag ännu
påpeka. För att yttermera stärka sigillets
identitetskraft började man sätta sina 1n1-
tialer, dock lcke i sjäIva skö1den. Sålunda
har överste Otto Schulman 1 3O-åriga kriget
i sitt sigill initlalerna O.S. på båda si-
d.or om hjälnaen" Detta tycks varå van']igt i
Beltikum på "1600-talet. I Ryssland kunde el1
sorc fått en hög ord.en avbllda denna hängan-
x) Medeittd,en är beraldikens bLoustringstld,-
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de från skölden. .T.o.rB. ser..man nrånga ordnarså anbragda. ._-

PIi utsla€! _av denna art är troligen svärdet 1
!öjtnant il/iktor E.Amadeus Bosins' siE111. Det-
förekor^rmer ej i s järva vapnet på Fiäska eller r .' ;svens$a Riddarhuset. frslöldkant med nitarfrsomhan använder är även liffi

T yåt {"*+f;ekj.sta flnnes ett pflschafi vars bety-delse torde vara fö1jande, Det måste ha tillhört-generallöJtnanten .A.lexander leonard. Carl Schul_
manc Han utmärkte
Grr rick bloå. €n nc;[ oi.aen --si:il;;;densr klass. Han har gjoit sig ettffinB:@a stjärnan"irån stl'lnneordäns siorkorsr
kraschan med siit eget vapen därpå. ..

Jag tror, att man kan fastslår att Schulmännenvarit godsinnehavare'. Dem har'förlänats stats-jord - annars fri nen not'skyldighet att göra
krigstjän$-b. Man sad.e på sveäslca-r'innehaväre
av strrattefrälst_ jord.!' vilket blev tiktydligt
rned ltfrälsettt ell-er adeln" De' var hemmä fränKrets-Provlnsen Holland 1 Ost-preussen och an-'t,ogJ nanrnet från den ännu 1 våra dasar där fö-
rekorsnande borg:uinen Skolmen. (Änäa till andravärldskriget Lnnehades dct av Erevinnarr vonXq3ho!! ). Troligen ha s1äkieräa ScholmaFoch
Skoknan sanma- ursprungs En forskare säger, attsläkten von Skolman bösatt i det närbelägna ..polska Posen brukat i vapnet den svarta Iitcsiatgatriangeln.

Den Hinrich Scholrnan som år 1495 på ösel fårgoamanins-av svärdsordens sior-v!ästare [gller von_3letEnle{g, har nog inredar anfagit nannet av eTi goos långt aviägseti Preussen. Dgr har nog föiekommit-rnånga gene-rationer Schuhoän före b.onom. Hur har äå äeras
vapen sett, ut ?

':.:,:',':,llttlet nederst är ritaa trån ., ku"rreolsten," som tillhört kapten petter schurnnan på stor-by 1 Sysmä.(Han ar rffirnä Streng.)
"'r vår fren förekomrner också en iruntimmers-ringr €r guldring. som tlllhört r,{lnette schu}-

man .f ' Gardiemelster, ef ter hennilffiffit-TTff hennes svärdottår (min f*"ro". rnaior-
skan Iio-_v_1q.g_SSbfmeIr f . Forssman ): Från hen_' "'ne kom den till sonen Hjalmar Schulmans hu_stru Matilda Schulman t-i{eTilTä-jag gifte

. Eig fffia rlngen oäir"aV oss,'r. Eriks hustru BirqlttäThulgil; f . Warius. .

. Att rineien är så sror har förvånat fo1k, ,,då" den ju är obekvän att bära av en dam;rr Menförkiaringeg är den, att aei ;u är ett pit-
skrift, _\ r" r t
.$rl.Lalvrb*ll'ry . t) c L it_': 

L !:l ::a f;r*,,',
Av de ät'ber son upptaglts på ett lands rid.dar-hus finnes. vanligåå pturi"å""å" -""penböcker.

3?Hjr"{a Riddarhuset-finnes i neväi: --
**]L4nd*a Rlddarhuset (tlivirunaan ) finnes. t- fiLga.
Kurl-änd.ska Riddarhuset (Kuurlnmaa ) finnes tmne-f--
öselska adeLn på Riddarhuset

f"Lq**,, r n ä ? 4' Riddc''lu'" Q' trl st
ii l;"1- !b'|\' I'ist

?
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Tvenne hjälurforner förekomrner på 1 2OO- i 300-ta*Ien. Den ena från sidan med öppet vlsir. Den
andra "en face9 ned krona .och visin - en plåt
som skydd för anslktet med endast öppningar för
ögonen.

Det förekommer också^..ttfruntinlmersvapenil. f
purgna-ser man denna ruter-form på Äkö1den.
Fj.äh förekomrner ej,på fruntinmei vapen. Ienhör krigaren ti1I. -sköld 

nred. rrsköldhåIlsre*.

Arnsburg på ösel
f,tt tv+,*- Fn 1ft
l*./t^, Fa ll.

I

I
I
I

I

t.
'1
i
i

i
L

lr-e

v;



"Irltteratur.::

"',. Sverlses'ad.el'på Ridd,arhuset i Stockholn (tt'1"1
...-T#i];i-i: pi.Ä^orla,.- i !r^1 ^i- -+^-^ / t,s tor u /

t;. tl .. al

Fffiffis Riddaihus i Hels$ngfors. (1,,ltgI td tgl
rl' i.-

, , 1. t'Figlands Ridderskaps oeh Adels Vapenboktt,

" '2a "tFrälsesläkter i Finfand'lntill- Siora ofre-
,,'.r.:tj.'r,;,re' r 'i''-i ' 'adel före Svenska Riddarhusets upprättan-
..- r':.-. ,. :'d€ 1 'StOCkhOlm 1620 ..' , : :.1: ,'.l' . :i-i. :.r.'

3. "Sysrlg@ och Adels Yapen-
bok;ii--

'.'4.'.''TFFFeol-oFlq che's- Handbuch -der' Baltischen
"r ; Rlttersch?ft.en'!, Del-arna Estlandl-lilrfand,

:.:411a adelssLä]cter äro, e'j upptaEpa,'på'rld-
..,.darhusena ': .,. . - .. .. :.. -.::, . :.:i

:,.: .'. "' Kurland., Usel_,
',,1'5'; ' ttsieb-rnagLers l,Vapoenbuchn i drofattar a1la
' :'- .: -.- ' ehus n rl'dderskap,

, 
: r:'r'56vgarveipen, ' bomärken, utdöåa 'ätter 1'' ."':'.Europa , (utom Rygsl"nd; ) : .

: 6. -'- ttArmorlal Geneialtf ' ( på franska. tlyle inen
@fat'Iar alta åuräpeiska

', -' 'släkter (dock utan hjälnprydnad. )f''" 
V )':: !'Bel!&ige. ?Lrr Baltisöhen- lväppenk;nde" ,

-,."i',8..' ttsteTiggs Rldderskaps'och AdeIs Wapenboktt'--.r'.' ""av Carl Ärvici Klingspor. " ^ a i,, -=

9l-' ttsveriges ointroduiörade adelrr av Schleget

: - : rt* v ugl Dvlfgl ugl'l a:.,.:.'."'ffi
:.,:'5'l' trSiebmachers trVar
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Omkring år
Frankrike.
Sverlge är
1219.

1 1 50 bIlr vapenbruket a1lnänt t
Det älsta känd,a sköldemärket 1
Slgtrygg Sengtsons slglIl av år

Adlig krona

Greve krona

Frlherrlig krona

Hertlg krona


