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SVÄRDET BLIR YARJA 
EX UTVECKLING BELYST MED SVENSKT MATERIAL 

A V 

H E R I B E R T S E I T Z 

B
land do många omvälvningar på det vapentekniska området, 
som nya tidens genombrott medförde, är svärdels försvin
nande och värjans framträdande en karakteristisk företeelse. 

Mod utgångspunkt i studier av vapnens funktionella möj
ligheter har Hellsten påvisat, hur mot medeltidens slut den tunga 
järnrustningen framtvingade ett starkt förenklat rörclseschema och i 
samband härmed ett förenklat förande av vapen. Epoken blev följd-
cnligt en fäktkonstens dekadansperiod till skillnad mot äldre tiders 
nyanserade vapenföring. Den under medeltiden successivt framväx
ande harneskbeklädnaden inverkade alltmer menligt på rörligheten 
och omöjliggjorde annat än de enklaste rörelser: »Det blev att giva 
och taga väldiga dråpslag, utförda på enklaste vis. Troligen för
mådde inte ens dråpslagen med kyrass-svärden genomtränga rust
ningen, men väl slå motståndaren knockout . . .>* Det var riddar-
klassens tunga utrustning och den därav följande taktiken, som var 
den tongivande i samtliga kulturländer. Från senare delen av medel-
liden kan man påvisa tre svärdstyper för denna »dråpslagsfäktning». 
enhandssvärdet, tvåhandssvärdet och en mellantyp, avsedd lör ena 
handen med den andra som hjälphand (med fattning om kavelns 
ytterdel och knappen). En fjärde typ var det s. k. borrsvärdet eller 
pansarstickaren, på sitt sätt en föregångare till värjan, avsedd för 
stick i harneskfogarna; denna vapentyp synes tidigast ha framträtt 
under 1300-talets senare del och förekom ännu under 1600-talets förra 
hälft jämsides med värjan. 

1 N i l s E. Höl l s ten , Fäktning i Norden under forntid och medeltid, 
Nordisk kultur 12 b, Sthlm 1943, sid. 185. Se i övrigt a. a. sid. 185—188 
samt s a m m e förf., art. Fäktning i Nord. Familjeboks Spnrtlexiknn, 
bd III, spalt 509—522. 
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Svärdets omvandling lill ett mera lätthanterligt vapen sker natur
ligt nog mot bakgrund av riddarkavalleriets och harneskbeklädna-
dens förlorade betydelse. Barkman har erinrat om hur riddarkaval
leriets regress börjar redan under 1400-talets senare hälft i och med 
schweizarnas införande av den långa infanteripiken mot det bur
gundiska kavalleriet och hur, taktiskt sett. eldvapnens (främst mus
kötens) insats under 1500-talet endast kan räknas som en senare 
komplettering.- Det är redan med schweizarnas seger över Karl den 
djärve av Burgund vid Murten 1476 och Nancy 1477. som den nya 
epoken börjar. Behovet av det kraftiga svärdet avtar samtidigt med 
att den rörelschindrande och slagdämpande helrustningcn, som totalt 
klädde in kombattanterna i järn, börjar avläggas. Under 1500-talets 
förra hälft börjar det egentliga svärdet redan bli en relikt, som dock 
lever kvar på sina håll. Det nya i tiden gör sig emellertid samtidig; 
gällande och man kan observera, hur sidovapnets typ och använd
ning nu återknyter till gamla traditioner, som bevarats hos de fatti
gare samhällsgrupperna. Säkerligen med rätta gör Hellsten gällande, 
att hos de obosuttna befolkningsskikten, där man utan de dyrbara 
rustningarna måste gå i strid med svärd och sköld, cn rörlig och 
mera omväxlande, ehuru alltjämt primitiv, fäklkonst mod lättare va
pen fortlevat.3 Hos denna befolkningsgrupp kan man så, framför allt 
i Italien, finna embryot till den moderna, rikt nyanserade fäktkons-
ten. Det var nämligen främst där denna under 1400-talets slut bör
jade taga en påvisbar form. Det taktiska behovet av ett lätlare sido
vapen kunde så småningom anknyta till det nya som framkommit 
och det vapen vi kalla värja4 fick utvecklingsmöjligheter under större 
förhållanden. Redan tidigt ansåg den vapenhistoriska forskningen5 

att den nya vapentypen kom till Centraleuropa med Karl V:s och 
Ferdinand I:s spansk-neapolitanska kavaljerer, en uppfattning, som 
ej torde kunna jävas. Som ett betydelsefullt datum för värjans fram
trädande och utbredning på kontinenten kan man således räkna 
1516, det år Karl V blev konung i Spanien och dess biländer i Italien. 
Förbindelserna söderut blevo intima och bland mycket annat kom 

2 G. B. C: son B a r k m a n , Medd. från Generalstabens krigslust, avd. 
I, Sthlm 1931, sid. 2 not 1 och sid. 17 not 1. 

• H e l l s t e n , Fäktning i Norden, sid. 185. 
4 II. 8 B i t z. Värjan. Ord oeh begrepp. Rig 1945, sid. 66 o. f. 
• W. Boehe im, Waffenkunde, Leipzig 1890, sid. 2.82. 
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även den ursprungligen rent italienska vapentypen via det då ton
givande Spanien till Mellaneuropa och vidare norrut. 

Det sagda må vara nog för att i stora drag erinra om det allmän-
historiska skeende, som låg bakom framåtskridandet på sidovapnens 
område i Sverige under 1500-talet. Utvecklingen i vårt land gick i 
detta som i många andra avseenden hand i hand med den kontinen
tala med en viss, av de geografiska förhållandena framtvungen 
retardering. 

Det materialbestånd vi komma att röra oss med är fåtaligt och här
rör från kungliga personer och stormän. Det är av brist på bevarade 
föremål, vilkas ursprungliga ägare går att fastställa, tyvärr ogörligt 
att närmare undersöka, hur utvecklingen tett sig hos andra skikt; vi 
se oss därför nödsakade att avstå därifrån, hellre än att vandra i 
hypotesernas alltför djupa irrgångar. Den beväpnade allmogens och 
bondesoldaternas vapen voro utpräglade nyttoföremål, vilka å ena 
sidan varit flitigt i bruk och säkerligen också efter hand omändrats, 
innan de blivit odugliga och kastats bort, å andra sidan ej kunna 
uppvisa några kriterier, som med bestämdhet ange deras ursprung. 
De tyska landsknektar, som voro i Gustav Vasas tjänst i synnerhet i 
början av hans regering, medförde egen beväpning och kunna ej 
lämna något bidrag till frågan; känt är även, att just under den tid, 
som är aktuell i detta sammanhang, bruksvapen i stor utsträckning 
importerades, bl. a. från Liibeck.0 De i de inhemska fänikornas be
väpning ingående sidovapnen tordo främst ha varit influerade av de 
tyska, tämligen korta landsknektssvärden. Det ovannämnda högre-
ståndsmaterialet, vilket med visshet kan bestämmas till person och 
lid, torde dock i detta fall vara tillfyllest för att ge en bild av utveck
lingen, eftersom denna i första hand berörde de högre skikten. 

Själva övergången mellan svärd och värja utläses bäst hos Gustav 
Vasas egna vapen. Äldst av dessa mod avseende till sin typ är utan 
tvekan det svärd, som följde konungen i kistan efter hans död. Det 
kan tyvärr i våra dagar endast studeras i starkt fragmentariskt 
skick. Kvar finnes ej annat än de i förgyllt silver utförda beslagen 
lill fästet och baljans överdel, fig. 1. De vid kistans öppnande år 
1886 av rost förstörda järndelarna ha nödvändiggjort en rekonstruk-

" R. C e d e r s t r ö m , Sabeln från gamla hamnen i Västerås. Västman
lands Fornminnesförenings årsskrift, NXTIT, 1935, sid. 80—83 oeh .1. A 1 m. 
Blanka vapen och skyddsvapen, sihlm 1932, sid. 22. 
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tion av fästet, som emellertid utvisar ett för kort avstånd mellan ka-
velns övre beslag (knappbeslagct) och parerstängerna. Fästet har 
nämligen utan tvivel en gång varit ett l 1 o-handstäste. Det återgår 
även i övrigt på en rent gotisk utformning, som ännu oj försetts med 

Fig. 1. 
Heslag av förgyllt silver till Gustav Vasas hegravningssvärd. Uppsala domkyrkas 

silvcrkammarc. Foto N. E. Äzelius. 

Silver-glit moimt on Guttavui Vaia's burial »word. Silver colleelion ut Uppsala Cathédral. 

någon av fäktkonsten motiverad sidobygel vid krysset — det första 
kriteriet på svärdsfästets börjande omvandling till värjfäste. Men 
även om själva uppbyggnaden är rent medeltida, visar dock den gra
verade och gjutna orneringen att tillverkningen får sättas senare. 
Dekoren är delvis av tämligen typisk Aldegreversk karaktär och pe-
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ka r på 1530-talets mitt eller något senare.7 Att vapnet härs tammar 

från Tyskland ä r höjt över allt tvivel. 

Förutom det ena rikssvärdet, Skat tkammarens n r 13, inköpt i Augs

burg 1541,8 ä r Gustav Vasas begravn—gssvärd den enda fixerbara 

representanten vi äga för svärd av orört medeltida typ.0 Rikssvärdots 

fäste visar samma linjer som begravningssvärdets, men i en mera 

urar tad form, något som tyder på att en viss medveten retardering här 

har kunnat få göra sig gällande. Det är också enligt dokumenten 

beställt och levererat som »Maiestatz Swerd», varför en ålderdomlig 

utformning kunde ha symboliskt och ceremoniellt värde. Senare 

tiders förändring av det förgyllda järnfästet (möjligen i samband 

med Kris t inas kröning 1650, eller senare, omkr. 1700) inverkar men

ligt på bedömandet. Klingan, som ä r rikt etsad och varit helt för

gylld, ä r till s ina dimensioner en typisk svärdsklinga, 107 cm lång 

och 4,7 cm bred vid basen, men till sitt utförande u ra r t ad : flat, svagt 

kälad och svajande. 

Den typ, som utvecklingsmässigt avspeglar ett första trevande steg 

mot övergången till det nya i tiden, representeras av Livrustkamma-

rens svärd nr 3833, fig. 2, och det andra rikssvärdet. Skat tkammarens 

nr 14, fig. 3. Båda äro mod sina l 1 o-handsfästen och kraftiga klingor 

till sin uppbyggnad av typisk svärdskarak tä r , endast en horisontell 

parerbygel vid ytlre sidan av korsfästets mitt antyder en första bör

jan av utvecklingen till värjans bygelfäste.10 Av de båda svärden ä r 

det å fig. 2 ett verkligt vapen, då däremot rikssvärdet, förklarligt 

nog, fått en mera ceremoniell prägel. Klingorna äro 101 resp. 102.7 

cm långa, den förra är mod sin markerade mittås och sina kraftiga 

eggar danad för användande. Rikssvärdets fäste är betydligt yngre 

än klingan och anses enl. Cederström vara utfört s trax före 1560; 

' Jfr beskrivning och konsthistorisk analys hos A. M e y e r s o n , Svärdet 
och värjan, Gustav Vasa Minnen, utgivna av Kungl. Livrustkammaren, 
Sthlm 1938, sid. 144. 

8 Om rikssvärdon, se utförlig beskrivning och bestämning hos R. Ce
d e r s t r ö m , De båda rikssvärden, Gustav Vasa Minnen sid. 177—191, och 
d e n s . , Gustav Vasas båda rikssvärd, De svenska riksregalierna, Sthlm 
1942, sid. 87—102. 

8 Av i bild återgivna bör särskilt S. Göransgruppen framhållas. 
10 Den enkla sidobygeln kan påvisas hos italienska svärd redan under 

1400-talets senare hälft. Jfr M. D r e g e r , Waffensammlung Dreger, Berlin 
und Leipzig 1926, nr 68—69, Taf. 34—35. 
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Fig. 2 - 3 . 
Svärd med cn törsta 
antydan till värjans 
bygelfäste. Fig. 2 har 
tillhört Gustav Vasa. 
vars vapen återfinnes 
pä beslaget nedanför 
kaveln. Livrustkam
maren nr 3833. Fig. 3. 
Det ena av Gustav-
Vasas häda rikssvärd. 
Kavclbcklädnaden ej 
autentisk (från 1700-
talets början). Skatt
kammaren nr 11. Foto 

N. E. Åzelius. 

Sword With a lirst t race 
ol the uticinl mount. The 
sword iu lig. 2 belonged 
tu Gustavas Vasa, whose 
coat of arms is found on 
thcmoimt below the grip. 
Royal Armoury no. 3833. 
Fig, It. One of Gustavas 
Vasa*8 two swords of 
slate. The covering ot lhe 
grip not uuthentlc (from 
the beginning of the 18th 
century). Trensury no. 14. 
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dess ålderdomliga karaktär torde alltså boro på en medveten retar-
doring. Klingan torde däremot härstamma från 1600-talets början. 
Att bibehålla den omoderna, men pompösa svärdslypen för vapen 
med viss ceremoniell användning förekom emellertid ej enbart hos 
oss. Även i det ledande Italien kan man iakttaga detta ännu under 
1500-talets senare hälft.11 

Nästa steg i utvecklingen framgår av ett vapen, som \i nu utan tve
kan kunna rubricera som en värja, även om den typologiska släkt
skapen med svärdet, märkbar i själva uppbyggnaden, alltjämt är in
tim, fig. 4. Det är Livrustkammarens nr 1942, som i likhet med de 
förra en gång tillhört Gustav Vasa. Förändringen är påtaglig. Kavelu 
har blivit kortare, vid och nedanför 1 'écuBSon (skärningspunkten 
mellan kaveln och parerstängerna) har fästet försetts med ett system 
av byglar för fingrarnas skydd, klingan har blivit nästan 10 cm kor
tare (95 3 cm) än de förutnämnda Vad är det då som ligger bakom 
förändringarna? Kavelns förkortning är en konsekvens av don änd
rade fattningen, som i sin tur sammanhänger med en förändring i 
vapenföringen. De tidigare beskrivna vapnen fattades med hela han
den kring kaveln (och därtill ev. med andra handen som hjälp-
banl). Värjans fäsle är emellertid utformat för pekfingrets böjning 
kring parerståugen (varvid det alltså till stor dol kommer nedanför 
denna); det är som skydd härför byglarna ha tillkommit. Man kan 
även observera att klingans basparti, ansatsen eller r i c a s s o n , 
mot vilket det om parerstången böjda pekfingret vilar, ej är utslipad 
i eggar och f. ö. försedd mod ett lieslag (som komponerats i anslut
ning till den nu förkomna baljans miinbleck). Bygelsystemet består 
på yttre sidan av två horisontella byglar, en övre, som är vidare och 
utgår från parerstängerna, oeh en nedre, som är trängre och sitter i 
höjd med ricassons nedre kant. En horisontell bygel av denna typ 
kallas inom den internationella vapenhistoriska terminologien helt 
enkelt a n n e a u. Utmed vardera av ricassons sidor återfinnes en 
vertikal bygel, en karakteristisk anordning, som brukar kallas p a s 

11 En annan sak äro de i långt senare tid förekommande svärden av rent 
sakral eller symbolisk karaktär. Jfr bl. a. R. C e d e r s t r ö m , Ett påv-
ligt invigt svärd, LivRustKammaren bd 2, sid. 151—156, och II. S e i t z, 
Ståletsning som orneringsteknik, Svensk Nyttokonst 1936, sid. 17 (hertig 
Karls storamiralsvärd av år 1750). Erinras bör även om empiretidens 
återupptagande av svärdsformen för sidovapen. 
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Fig. 5. 
Detal j av ( . u s t a v Vasas vä r ja . fig. I. 
Inre sidan av fästet. Foto N. E. Aiellus. 
Detail nf Gustavas Vasa's sword, lig. I. 

Inner side of lhe hill. 

d'ä n e. Vid fästets inre sida 

(den sida som är vänd mot 

kroppen, då vapnet bäres vi il li

vet) iir on C n n I r e g n i- d c 

anbringad.1 3 Denna beslår här 

av två i kryss lagda byglar, cn 

oj alltför vanlig anordning, ur
sprungligen a\ italiensM typ, 
fig. 5. Kil fäete av samma slag 
som på denna värja kan even
tuellt även fattas så, att såväl 
pek- som långfingret kan krö

kas om parers tängerna (de på 

b å d a sidor befintliga pas 

d 'äne-byglarua få härigenom 

18 Terminologien enl. B. D e a n, 
Court -wiinl- and hunting swords. 
New York 1«»29, sid. T. Jfr M. 
M a i n d n i n, l.es armes. 1'aris 
(1891), sid. 262. 

Fig. 1. 
Gust av Vasas värj a. Livrustkammaren 

nr 1912. Foto N. E. Åzclius. 
Gustavas Vasa's sword. Royal Armoury 

no. V.A2. 
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sitt berät t igande); ricasson kommer dä mellan de båda fingrarna.1 2 3 

Bicassons bredd på Gustav Vasas värja talar emellertid för att detta 

ej kan ha varit avsikten i detta fall. Den nya falt ningen med en eller 

två f ingrar om parers tången (s. k. italiensk fattning) ha r förorsakats 

av den nyanserade sydländska fäktkonsten, som alltså hä r får en första 

påtaglig avspegling i vårt land och i vilken stöten spelar en stor roll. 

Ktt fäste som t a rva r full fattning, d. v. s. med alla fyra f ingrarna 

kr ing kaveln, försvårar ett ändamålsenligt förande av vapnet i slöt-

momentet. Att klingan blivit kor tare sammanhänger med kravet på 

snabb manövrering. Fästet på Gustav Vasas värja, vilken måste ha 

tillkommit under slutet av konungens levnad och då varit ytterst mo

dern, ha r haft rappiren, den utpräglade italiensk-spanska stötvärjan. 

lill förebild, jfr fig. 10—12. Utformningen är emellertid nordiskt mo

difierad, klingan är tämligen grov och fästet rymligt.13 

Innan redogörelsen för den fortsatta utvecklingen går vidare, må 

framhållas att. jämsides med värjtypens framväxande, ett fasthål

lande av det ålderdomliga svärdet ännu en tid går parallellt härmed. 

Detta var f. ö. ett allmänt tidsdrag, som kan spåras både på konti

nenten och i Sydeuropa. Den mest typiska exponenten härför är 

Johan I I I : s praktsvärd, vars fäste belagts med rikt cmaljsmyckadc 

guldplåtar av Gilius Coyet, fig. 6. Det tämligen unika fästet med sin 

konturerade knapp och rakt utstående iniissolformade parorplåt utvi

sa r en u ra r t ad medeltida form. Mera allmängiltiga äro ett svärd från 

Länghems kyrka, fig. 7, och ett svärd, som tillhört en medlem av 

ätten Bielke, fig. 8. Länghemssvärdet ha r enkel sidobygel samt 

knapp och kavel, vilka återspegla moderna drag; typen kan också 

påvisas i Italien under 1500-talets mitt.14 Bielkesvärdet är likaledes 

en typisk paradföreteelse från ungefär samma tid. Fästet ä r av järn 

och rikt inlagt med silver, som delvis framträder i relief; medaljong-

'-'a Jfr M. Ma i n d r o n , Les armes, Paris (1891), sid. 261. 
13 Ursprunget till den ofta starkt fiirkortado kaveln hos de spanska 

och italienska värjorna anser J. v o n S c h e i g e r härstamnia från Ita
lien (speciellt Venedig), där den ytterst återgår till de antika svärden. 
Såväl dessa som vissa vapen under medeltiden voro nämligen avsedda att 
föras utan pansarbandske. Zeitschrift fiir bist. Waffenkunde, I, 1897—99, 
sid. 315, jfr not 3. 

14 Jfr W. B o e h e i m , Waffensammlung des Allerböchsl, Kaiserhauses, 
Wien 1894, Taf. XI: 3. 

20 — Fornvännen 1.91.1. 
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; , 

erna på knappen och parerstängernas 
ändar återge S. Görans strid med 
drtiken. 

Som en komplettering till vad som 
kan utläsas av de bevarade föremålen 
om den intressanta övergångsperio
den under 1500-talets mitt och senare 
hälft, må även oämnas vad ett stu
dium av samtida bildframställningar 
ger i fråga om do vapentyper, som 
voro gängse. Gravstenar13 och por
trätt äro härvidlag goda vittnen. Av-
do förra får man otvivelaktigt den 
uppfattningen, att under 1500-talets 
senare hälft svärdet med den enkla, 
horisontella sidobygeln vid korsfäs 
tets mitt är den dominerande typen. 
därnäst den ålderdomligare, rena 
svärdstypen utan någon som helst by
gel. 1 enstaka fall kan ett enkell 
bygelsystem vid själva krysset pavi 
sas; del bar tydligen gällt herrar, 
som varit måna om atl följa med sin 
tid eller åtminstone haft anförvanter, 
som vari! det. Göran Eriksson Gyl-
lenstierna, som dog 1576, avbildas 
tillsammans med en värja, som har ni 
vecklat handbygelfäste, fig. 9. Hand
bygeln förekommer, dock ingalunda 

15 J f r Vapen och dräkter . Avbildn. t i l l
ägnade R. Ceders t röm (red. T. L e n k ) , 
Sthlm 1926. 

Fig. 6. 
Johan III:s praktsvärd med guldbeslaget och 
emaljerat fäste av Gilius Coyct. Livrustkam

maren nr 1825. Foto N. Ii. Azelius. 
The magnificenl sword of Johan III wttfa gold 
mount and cnamelled hill by Gilius Coyet. Royal 

Armoury no. 1825. 
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Fig. 7—8. 
Svärdstyper frän tiden strax efter 1500-talets mit t . Fig. 7 från Länghems kyrka, 
Västergötland. Svärdet lig. 8 har tillhört cn medlem av ällen Hiclkc. Livrustkam

maren nr 5CG7. F"oto N. E. Äzelius. 

Types of swords from the period immediately after the middle ot the 16lh centry. Tig. 7 from 
Liinghem Church, Västergötland. The sword in fig. 8 belonged lo a number of the Uielke 

lamlly. Royal Armoury no. 5667. 
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Fig. 9. 
Värja med band
its gel, ehuru fästet 
i övrigt Si av ål
derdomlig typ, 1 )c-
tal] av gravsten 
(iver riksrådet (iö-
ran Eriksson t.yl-
lenstierna, död 
1576. Söderkö
pings stadskyrka. 
FotoN. E. Azclius. 
Sword wilhknnckle-
gatinl, although tht-
hill for the rest is ol 
tm ancient type, De
tail ot Un- graVe-
sicmc oTer Göran 
Eriksson Gyllen-
slirini (Member ot 
the Royal Council), 
died l.">7ii. Söderkö

ping Church. 

allmänt, under 1500-talets mitt på kontinenten och 
i do sydligare länderna.10 Porträtten omtala för 
oss att redan Erik XIV förde värja med handby-
gel, men att såväl denne furste som Johan III of
tast synes ha fört värjor av rappirlyp mod siilo-
bygclsyslem vid krysset. 

Av bevarade föremål illustrera två rappirer, 
Ture Bielkes och den som följt Johan III i kistan. 
höjden av modernitet under 1500-taleta senare 
hälft. Att rappirer förekommit redan under 1540-
i;ilct (och något senare t. o. ni. tillverkats i Sve
rige), om inte allmänt så dock i viss utsträckning, 
iir känt Iran inventarieförteckningar och faktori-
räkenskaper, men do båda nämnda vapnen slå i 
sin renodlaxle form i en klass för sig. Riksrådet 
Ture Bielke av Åkerö var en märklig och vin 
berest man. Redan som 14-åring koin han 15~ Ull 
Wittenberg, följande år studerade han i Q-roifa-
wald. Av hans resor intressera oss emellertid i 
detta sammanhang främst hans liesök i Venedig 
och Padua 1572, i den senare släden f. ii. i egen
skap av student, 1573 är han i diplomatiakt upp
drag ånyo i Venedig samt hos påven, storhertigen 
av Toscana och hertigen av Siena. Bielkes övriga 
resor och hans trofasthet mot Sigismund, som år 
IfiOO kostade honom livet vid Linköpings blodbad, 
må endast antydas. Då man sammanställer Bielkes 
Italienbesök under 1570-talets förra hälft med det 
faktum, all hane vapen, fig. 10—11, är en typisk 
och högklassig italiensk rappir, i alla avseenden 
— vapentypologiskt och stilistiskt — hänförbai 
just lill denna tid, så torde etl antagande att han 
medfört den hem från sin Italien vistelse vara fullt 

18 Jfr t. ex. Kar l V:8 spanska p rak tvär ja från omkr 
1550 i Waffensammlung in der neuen Burg , Wien 

Handbygeln, som anses ha t i l lkommit genom influens från Orienten, finns 
fullt utbildad i ens taka fall på i ta l ienska vär jor redan under 1500-talets 
förra hälft, jfr Musée de 1'Armöe n r .1. 70. 
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befogat. Man torde vidare kunna räkna med atl Bielke anskaffade sitl 
italienska modevapen redan på ett tidigt stadium a\ sin sejour för 
all kunna vara up to date och uppträda ståtidsmässigl i de nya för
hållandena. Venedig och Padua komma härvid i brännpunkten. Den 

Fig. 10. 
Fästet och klingans överdel av riksrådet Ture liielkes Italienska rapplr frän 1570-

talcts förra hälft. Sturefors. Foto N. E. Azelins. 
I lill and upper part of the blade of lhe Italittn rapier ol Ture Bielke (Member ol the Royal 

Councll), from lhe first half of the 1570's. Sturelon, 

etsade och ciselerade orneringen, mest framträdande pfi parerplåtens 
undersida, lig. 11, stämmer väl överens med Norditaliens ornamen
tik, sådan den företräddes på 1570-talet t. ex. av en Giovanni Battista 
Mutiano eller en Francesco Kicciarelli. Den omständigheten alt 
Bresciamästaren Mutiano är känd just för sitt sysslande med vapen, 
skulle t. o. m. kunna locka till on attribution. 

Som exompel på den äklre rappirtypen är Bielkes vapen slående. 
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Typisk är den mycket korta kaveln (jfr sid. 305, not 13), vars bild
ning endast har en höjd av 6,6 cm, och de långa, smala parerstäng
erna, vilka sammanlagt mäta 29,6 cm. Den styva klingan, som har 
nästan rombiskt tvärsnitt, är likaledes karakteristisk. Den är ytterst 

Fig. n . 
Undersidan av Ture Bielkes rappirfäste. Foto N. E. Azelius. 

Under side of the hill of Ture Uiclkc's rapier. 

smal, vid basen endast 1,3 cm bred; längden är 115,6 cm. Vapnet har 
alltså en fruktansvärd räckvidd. Det skulle vara ohanterligt, om ej 
dess smäckra byggnad gjorde det lätt att föra. Instucket i baljan har 
vapnet en totalhöjd av 134 cm. Fästet är danat för pekfingrets krök-
ning om parerslången, en conlregarde med ringbygel för detla finger 
må noteras som en relativt unik företeelse. Fästets ornering består av 
förgyllda mässingsbeslag; parerstängcr och byglar äro etsade. På 
parerplåtens översida är ätten Bielkes familjevapen samt initialerna 
T B ingraverade. En rappir som denna är självfallet att betrakta som 
en rara avis på våra breddgrader och torde ej få räknas som on mera 
allmängiltig företeelse. Dess kulturhistoriska värde ligger emellertid 
i dess egenskap av förebild. Kappiren var nämligen högst modern 
även i Sverige på 1570- och 1580-talen, låt vara att man här säkerligen 
i gemen får räkna med mera robusta former. Såsom exponent för en 
i Sverige förekommando typ torde Johan HI:s rappir få gälla. Den 
är tyvärr illa faren av tidens tand och kan endast studeras i fragmen
tariskt skick, fig. 12. Det med påhamrat guld hell förgyllda järnfästet 
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visar en mindre utrerad form än Biolkerappirens. Kavellindningen är 
längre, 7,4 cm, parerstängerna kortare, om än av försvarlig längd, 
28,9 cm. Klingan. omöjlig atl studera, då kvarsittande träfragment 
från baljans stomme lägga hinder i vägen, har varit tämligen flal Och 
tvåeggad; bredden har varit större ön den hos Bielkes. 

Fig. 12. 
Johan III:» rappir, upptagen ur konungens kista. Uppsala domkyrkas silverkam-

marc. F"oto N. E. Äzelius. 
Rapicr of Johan III taken from lhe King's coffin. Silver collection al Uppsala Cathédral. 

De båda rappirerna ha lämnal prov på hur även värjans närmaste 
släkting kommit till vårt land. Här liksom i andra länder har den 
funnits jämsides med det mera allmänt — för såväl hugg som stöt — 
användbara huvudvapnet, värjan, Rappiren är det utpräglade slöt-
vapnet, oduglig till allt annat, populär då duellerna stodo i sitt flor 
under 1500-talets senare och 1600-talets förra hälft. 

Värjans utveckling under 1500-talets slut tog sig framför allt 
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intryck i ett all tmera fulländat skydd för 

handen. Bygelsystemet komplicerades och 

växlo nu även uppåt från sin ursprungl iga 

plats under parers tängerna. Handbygeln 

blev obligatorisk: den sökte sig successivt 

mot knappen. Som en fullödig svensk expo

nent för den fullt utvecklade typen må 

slutligen Kar l IX : s värja nämnas. Dess 

silverfäste, utfört av Stockholmsmästaren 

Johan Pedersson under 1500-talets slut (ef

ter 1596) eller 1600-talets första år, å tergår 

på en tämligen allmän italiensk grundtyp, 

vanlig även i no r r a Europa, fig. 13. Det 

kan på italienskt maner fattas med en eller 

två f ingrar under främre parerstången.1 7 

Värjan är vid denna tid fullt utvecklad 

i vårt land och ha r slagit igenom som del 

allmänt brukl iga sidovapnet. Typen upp

trädde i dokumenten först under sin tyska 

benämning, Degen, ibland förtydligad t. ex. 

till »Stodeijghen» d. v. s. Stossdegen eller 

»Kortendeghen», en kortare värja.18 Såväl 

termen sticksvärd som det a l lmänna begrep

pet svärd har bevisligen även gällt värjor. 

Ännu nniler 1600-talets mitt är terminolo

gien svävande. 

17 Jfr (1. K. L a k i n g , A record ol european 
armour and arms, IV. London 1981, fig. 1327, 
sid. 262. 

18 T. ex. 1543 i förteckningen (iver Conrad 
von 1'yliys tillhörigheter (Hist. handl. I. Sthlm 
1861, sid. 25). 

Fig. 13. 
Karl lX;s värja från 1500-talets slut eller UiOO-ta-
lets början. Fästet av silver, utfört av Stockholms-
mästaren Johan Pedersson. Livrustkammaren nr 

2014. Foto N. E. Äzelius. 
The sword of Charles IX, from lhe end of the Kilh century 
or heginniiig ot the 17th. The hill of silver, executed by 
lhe Stockholm master Johan Pedersson. Royal Armoury 

no. 2014. 
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S U M M A R Y 

H E R I B E R T S E I T Z : The development of swords during the 16th 
century illusltated by Swedish objects. 

With tho disnppearance of complete suits of armour, the heavy sword löses 
its raison d'étre: powerful strokes were no longer necessary to knoek oppo
nents out. Fencing became more varied, swordmanship became independent of 
heavy armour, whieh certainly deadened the blows, but at the same time 
hampered movement. The new tendencies in swordmanship were linked 
up with an earlier art of fencing surviving among the humbler popula
tion, who only used a lighter sword, and who had never been hampered 
by costly heavy armour. Tims the beginning of modern fencing can 
be proved in Italy as early as at the end of the 15th century. By way 
of Spain and her Italian possessions, both the art of fencing and the 
fencing weapon, the lighter sword used for thrusting, carae to Central 
and Northern Europé with the cavaliers of Charles V. 1516, the year 
when Charles V nseonded the throne of Spain, is thus an important 
date. 

In Sweden the purely medieval type persists in two of Gustav Vasa's 
swords, one of the two swords of state (Royal Treasury no. 13), and the 
South German burial sword from about 1540, fig. 1. Even though the 
ancient type still persists in two of his other swords, Royal Armoury 
no. 28.33 and Royal Treasury no. 14 (a sword of state), fig. 2—8, an 
indieation of the coming hilt can be traced in them in the horisontal 
a n n e a u in the centre of the cross-guard. The monumental medieval 
sword still survived for a time in Sweden, as in the rest of Europé, 
after the middle of the 16th century, which was due, however, to a 
eonsoious retardation with a symbolizing purposo. A typieal examplo 
of this is the gilded sword of Johan III with hilt by Gilius Coyet, the 
goldsmith, fig. 6; other representatives also exist, however, e. g. 
fig. 7 - 8 . 

An early representative of the new cut-and-thrust type is no. 1942 
in the Royal Armoury, which belonged to Gustav Vasa, lig. 4—5. Tbo 
weapon will probably derive from the end to tho 1550"s and is possibly 
a Swedish pieee. The basic type of the hilt reealls that of the rapier 
with the short grip and tho long parrying bars. At and below the 
eross-guard a system of a n n e a u s to protect the fingers has devc-
loped. In the grip the index finger was bent round the parrying bar, 
which indicatos that the southern art of fencing had now roacbed these 
latitudes: the cut had begun to give way to the thrust. This weapon 
may probably throw light on the appearanee of the sword in general 
in Sweden during the låter half of the 16th eentury. The fact that 
rapiers imported from Italy were also met with is shown by e. g. Ture 
Biolko's (member of tho Royal Council) rapier from the first half of 
(he 1570's, fig. 10—11. The rapier of Johan III, fig. 12, is of a more 
modifiod northern form. 

The development of the sword during tho latter part of tho 16th 
eontury found expression in the upwnrd extension of the system of 
branches at the cross-guard, and in the knuckle-guard's beeoming obli-
gatory; as an example may be mentioned the sword of Charles IX, 
with a Swedish silver hilt, from the last years of the 16th eentury or 
the beginning of the ITth, fig. 13. The origin of the knueklo-guard is 
Oriental and can be proved on Italian swords already during the first 
half nf the Itith eenlury. In Sweden it was met with during the latter 
half of that century, fig. 9. 


