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ETT PRAKTHARNESK FRÅN KORSRETNINGEN 

AV 

A R N E H O F F och H A R A L D OLSSON* 

E
n inskription på det s. k. Valdemarskorset vid Korsbetningcn 

utanför Visby förtäljer, att hä r ligga de got länningar be

gravna, vilka i slaget utanför Visby den 27 juli 1361 föllo i 

danskarnas händer. 

Vid utgrävningen av de kr igargravar , som funnos omkring detta 

kors, ha r man emellertid gjort sig den frågan: inrymmer inskriptio

nen verkligen hela sanningen? Är det här blott fråga om stupade got

länningar eller ha måhända i dessa gravar också jordats de fallne u r 

konung Valdemars h ä r ? 

Denna hä r bestod till stor del av tyska legoknektar, men räknade i 

sina led också åtskilliga danska män. Som segerherre ha r konung 

Valdemar näppeligen haft något större antal stupade och det torde 

därför vara möjligt, att han sörjt för dessas begravning på särskild 

plats. Ä andra sidan är det ju tänkbart , att de fallne danskarna och 

tyskarna antingen av förbiseende eller avsiktligt jordats t i l lsammans 

med de stupade gotlänningarna, det senare så mycket sannolikare, 

som det ju var i vigd jord de döda lades.1 

Alltsedan utgrävningarna påbörjades 1905 har man dryftat möjlig

heten av, att få frågan besvarad antingen på osteologisk väg eller 

genom påvisandet av säregna detaljer i utrustningen. Till vilket re

sultat det osteologiska materialet kommer att föra får den pågående 

vetenskapliga bearbetningen ge besked om. 

Utsikterna att på den andra vägen nå ett resultat föreföllo länge 

ganska små. Men sommaren 1930 påträffades ett harnesk, som erhöll 

* Arne Hoff förf. till inledningen och den heraldiska undersökningen, H. 
Olsson förf. till det beskrivande och rekonstruerande partiet. 

1 B. T h o r d e m a n , Konsthist. Studier tillägnade Johnny Roosval, Sthlm 
1929, s. 118. 
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signum Prr 8, på vars plåtar sutto fastnitade åtskilliga beslag och 
småsköldar av brons i vilka voro ingraverade heraldiska figurer. 

Här stod nu en möjlighet öppen, att kunna hänföra harnesket till 
en bestämd släkt. Det skall dock strax erkännas, att fyndet i detta 
hänseende hitintills blivit en besvikelse, i det att det långt ifrån har 
lett till något säkert resultat. Icke desto mindre förtjänar det att bli 
föremål för en speciell undersökning dels på grund av sitt kultur
historiska intresse dels för sina högst egendomliga avvikelser från 
heraldikens regler. 

Harnesket påträffades i den största av de tre massgravarna ungefär 
i gravens mitt och helt nära dess botten. Det bestod av 8 plåtar, därav 
två av ansenliga dimensioner. Därjämte funnos några smärre plåt
stycken samt ett stycke ringbrynja. Plåtarna, som alla lågo inom ett 
begränsat område av en knapp kvadratmeters yta, verkade vid en 
hastig överblick ligga kastade huller om buller. En närmare gransk
ning gav dock vid handen, att åtminstone några av plåtarna i sina 
inbördes lägen markerade ett visst sammanhang. Sedan fotografe
ring och uppmätning av plåtkomplexet ägt rum (av N. Åzelius och A. 
Hoff) påbörjades upptagningen av harnesket, varvid plåtarna togos 
upp i tvenne skikt med förnyad fotografering och inmätning efter 
det första plåtskiktets avlägsnande. 

De upptagna harneskplåtarna hade följande utseende och dimen
sioner: två svagt konvexa plåtar, nr 9 (1. 24 cm; br. 18,7 cm) och 11 
(1. 20,2 cm; br. 17,5 cm) med svängda urtagningar för hals- och ärm
hål. Plåten nr 11 hade vid övre kanten på plåtens konvexa sida ett 
bronsbeslag nr 12 (1. 5,1 cm; br. 3,6 cm, fig. 8: 12) i form av en ut
huggen heraldisk lilja fastnitad med en skaftad järnnit. På samma 
sida av plåten vid den med urtagning för ärmhål försedda kanten 
sutto på plåt nr 9 tvenne nitar. — Båda plåtarna voro något defekta. 

Till harnesket hörde vidare tvenne rektangulära (delvis illa sön
dertrasade) järnskenor av ansenlig storlek, nr 13 (1. 48,4 cm; br. 
17,6 cm; fig. 2 A) och 21 (1. 47,4 cm; br. 17,8 cm; fig. 2 B). Den svå
rast skadade skenan hade vid ena långsidekanten tvenne bronsbeslag. 
Det ena, nr 13 b, (1. 4,6 cm; br. 4,5 cm; fig. 7 C; 8:13 b) utgjordes av 
en utskuren mussla, det andra, nr 13a, (1. 4,3 cm; br. 4,3 cm; fig. 
8:13 a) hade formen av en liten trekantig sköld och var prytt med 
tre inristade fembladiga rosor. Skenan, som var något trapezformad, 
hade en stor nit i hörnet invid beslag 13 b. 
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Fig. 1. 
Harnesket Prr 8. Plåtarna i fvndläge. Till vänster övre, till höger undre 

plåtskiktet. 'Efter foto av N. Azelins. 

Den andra — ganska väl bevarade — jä rnskenan nr 21 hade tre 

bronsbeslag fastnitade vid motsvarande långsidekant. Det mellersta 

bestod av en uthuggen lilja (spetsen avbruten) , nr 2 1 b (1. 3,8 cm; 

br. 4 cm; fig. 7 D ; 8 : 2 1 b ) , de flankerande av tvenne småsköldar, nr 

2 1 a (1. 4,6 cm; br. 4,2 cm; fig. 7: F ; 8 : 2 1 a ) och 21c (1. 4,4 cm; br. 
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4,1 cm; fig. 7: E; 8: 21c). I båda sköldbeslagen voro ingraverade he
raldiska figurer bestående av i ena beslaget, nr 21 c, en fembladig 
ros, i det andra tvenne fembladiga rosor över tvenne turnerkragar. 

Järnskenans odekorerade långsidekant var från mitten och åt si
dorna något insvängd. 

I rustningen ingingo därjämte fyra (delvis trasiga) rektangulära 
plåtar: nr 5 (1. 21,9 cm; br. 16,2 cm), nr 18 (1. 23,1 cm; br. 16,1 cm), 
nr 4 (1. 23 cm; br. 13,9 cm), nr 22 (1. 22,8 cm; br. 16,1 cm), en ring
sölja av järn, nr 23 (diam. 4,7 cm), två lösa bronsbeslag, nr 17 — en 
uthuggen mussla (1. 3,6 cm; br. 4 cm; fig. 7 A; 8: 17) — och nr 10 — 
ett liljebeslag (1. 4,2; br. 3,5 cm; fig. 8: 10), två bronsknappar nr 7 och 
nr 8 (respektive diam.: 2,3 cm) samt en liten järnögla nr 5 c (1. 4,5 cm; 
br. 2 cm). 

Av de rektangulära plåtarna voro några försedda med nitar. Dessa 
hade, med utgångspunkt i plåtarnas fyndlägen (fig. 1 A—D), följande 
placeringar: nr 5 en nit på plåtens undersida i dess nedre högra 
hörn; nr 18 en nit på plåtens undersida vid dess nedre kant och i 
plåtens längdmittaxel; nr 22 tre nitar längs plåtens högra långside
kant samt 2 vid vänstra lågsidekanten, därav en vid övre vänstra hör
net och en vid kantens mitt. Samtliga nitar sutto på plåtens uppåt
vända sida. Den sistnämnda plåten hade därjämte ringsöljan nr 23 
fastrostad invid den nedre niten vid plåtens vänstra kant. Söljans, 
torn pekade med spetsen mot sistnämnda kant. 

Fyra plåtstycken, nr 1, 6, 15 och 20 visade sig vid företagna in-
passningsförsök höra till respektive plåtar nr 13, 5, 4 och 21. 

Ett ringbrynjefragment nr 19 samt några små obetydliga plåt
stycken — nr 2, 3, 14, 16 och 25 — kunde däremot icke inpassas i 
rustningen och lämnas därför i det följande ur räkningen, helst som 
de icke spela någon som helst roll för rekonstruktionen i dess helhet. 

Genom beskrivningen av plåtarna ha vi erhållit en klar uppfatt
ning om deras utformning, format och utstyrsel i övrigt. Med detta 
i friskt minne vända vi oss till uppmätningsritningarna i fältet i för
hoppning om, att ett studium av plåtarna i deras lägen på fyndplat
sen nu skall ge oss mera positiva anvisningar om deras inbördes 
sammanhang. Vi taga fig. 1 B till utgångsläge för ett rekonstruk
tionsförsök och gripa oss verket an. 

Vi sysselsätta oss i första hand med plåtarna nr 1, 5, 6, 9, 11 och 
13 och konstatera, att de alla med undantag för nr 1 ligga med inner-
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Fig. 2. 
Harnesk Prr 8. De båda horisontalplacerade beslagsprydda skenorna n:r 
13 (1) och n:r 21 (2) tillhörande harneskets framsida. Observera den undre 

skenans svängda underkant. 

sidan vänd uppåt. Vi taga fasta på det s istnämnda stycket n r 1 och 

vrida det med dess vänstra långsidekant (som har brot tkontur) som 

vridled helt om åt vänster, tills det intager samma läge som stycket 

n r 13. Vi skjuta stycket n r 1 intill nr 13 och erhålla härigenom en 

jä rnskena av betydande längd. Vid inpassningen av stycket n r 1 an

träffas i själva brottlinjen mellan styckena 1 och 13 vid plåtens nedre 

långsiclekant ett beslag, nr 17, som har formen av en uthuggen 

mussla., Beslaget, som ligger med utsidan vänd nedåt, hänföres av 
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läget till en placering i nedre långsidekanten av plåten 1-13 och 
närmare angivet i brottlinjens nedre del och med beslaget fastsatt på 
plåtens undersida (utsidan). Att denna placering blir den rätta be
styrkes av det förhållandet, att skenan härigenom erhåller tre be
slag, placerade på lika avstånd från varandra utefter skenans ena 
långsiclekant och grupperade så, att mittpartiets sköldbeslag flanke
ras av tvenne musselbeslag. 

Vi övergå till plåtstyckena nr 5 och 6 och föra det senare intill 
stycket nr 5. Vi erhålla då en relativt hel rektangulär plåt. Under 
plåtens nedre högra hörn finna vi ett litet öglebeslag av järn, nr 6 c, 
vilket enligt vad dess läge anger, suttit fästat just vid detta hörn 
och på plåtens undersida (utsidan). Liknande öglebeslag förekomma 
på plåtar, som ingå i ett flertal av rustningarna från Korsbetningen, 
t. ex. i harnesken Uyy 1, Mä 8, m. fl. öglebeslagen sitta i samtliga 
fall fastnitade på en ryggplåt och den ögleförsedda plåten markerar i 
regel knäppningsanordningens läge. 

Med stöd av dessa fakta kunna vi identifiera plåten nr 5 med en 
ryggsideplåt. I fråga om den andra iakttagelsen gällande Korsbet-
ningsharneskens konstruktion få vi framdeles anledning att erinra 
oss denna i anslutning till nya detaljer, som under arbetets gång dyka 
upp och lämna ytterligare bidrag till lösningen av detta spörsmål. 

Ovanpå plåten nr 9 och invid plåten nr 11 ligga tvenne små brons-
knappar nr 7 och 8 (möjligen ärgbelagda järnnitar). Vi avlägsna tills 
vidare dessa knappar utan att närmare ingå på deras eventuella 
funktion i rustningskomplexet och sysselsätta oss i stället med plå
tarna nr 9 och 11. Genom sin utformning kunna dessas identitet med 
lätthet fastslås. De utgöra respektive höger (nr 11) och vänster (nr 
9) bröstplåt i en harneskframsida. 

Plåten nr 11 har på sin undre sida (utsidan) strax innanför nedre 
kanten och i plåtens mittlinje ett liljeformigt beslag, som sitter fästat 
med en skaftad järnnit. Beslagets spets pekar något snett åt höger. 
Invid plåt nr 9, på motsvarande plats som det förra beslaget i för
hållande till plåt nr 11, ligger ett löst liljebeslag, nr 10, med under
sidan vänd uppåt. Det råder intet tvivel om, att detta beslag i enlig
het med vad fyndläget anvisar, hör till plåt nr 9 och där suttit fästat 
på samma sätt, som beslaget nr 12 på plåten nr 11. 

Vi ha nu erhållit två bröstplåtar, en högerplåt och en vänsterplåt 
av ungefär samma storlek och med enahanda utsmyckning. Därtill 
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Fig. 3. 
Harnesket Prr 8. Schematisk bild av rekonstrnktionslörfarandet. 

Efter teckning av H. Olsson. 

komma de tidigare behandlade plåtarna, den stora järnskenan med 
bronsbeslag samt den rektangulära ryggsideplåten. Med hänsyn till 
skenans med bröstplåtarnas utsmyckning analoga utstyrsel ha vi an
ledning förmoda, att den ingår som beståndsdel i harneskets framsida. 
Vi göra en lätt justering av plåtarnas inbördes lägen i det vi skjuta 
nr 9 och 11 något isär och nedåt, tills de med sina raka långside
kanter komma att vila något över järnskenans nedre långsidekant. 
Plåten nr 5 föra vi samtidigt rakt uppåt och se till, att dess ögleför-
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sedda kant kommer att ligga i linje med järnskenans nedre kant 
(fig. 3 A; tunndragna gruppen). 

Vi svänga därefter hela plåtgruppen rakt åt vänster och placera 
den så, att plåten nr 13 med sin övre (odekorerade) långsidekant 
kommer att skjuta något in under den i orubbat läge befintliga plåten 
nr 21 (fig 3 B). 

Genom denna förflyttning blotta vi helt den undre plåtgruppen, 
som består av plåtarna nr 21, 18, 15—4 och 22 jämte de små styc
kena nr 14, 16 och 20, varjämte vi upptäcka en ringsölja av järn, 
nr 23, som ligger fastrostad på plåten nr 22. Av plåtarna ligga nr 21 
och 22 med utsidan, nr 18 med insidan vänd uppåt, medan plåtstyc
kena nr 4 och 15 stå på kant med utsidorna riktade åt vänster. 

Genom att föra stycket nr 20 intill plåten nr 21 och stycket nr 15 
intill plåten nr 4 få vi plåtarna 21 och 4 delvis kompletterade. 

Vi låta tills vidare de rektangulära plåtarna anstå och sysselsätta 
oss med den stora järnskenan nr 21. Såväl genom dimensionerna 
som utsmyckningen ansluter den sig till skenan nr 13, vilken vi tidi
gare förmodat ingå i harneskrockens framsida. Genom vändningen 
och svängningen av den övre plåtgruppen har skenan nr 21 kommit 
att med sin dekorerade långsidekant intaga samma läge i förhål
lande till järnskenan nr 13, som denna intager i förhållande till plå
tarna nr 9 och 11 (fig. 3 B). 

Vi lägga nu märke till en väsentlig detalj hos skenan nr 21. Dess 
nedre fria långsidekant är starkt rundad. Det är tydligt, att denna 
rundade kant markerar harneskpartiets avslutning nedåt. Vi skulle 
då genom denna skena ha erhållit en komplett harneskframsicla, och 
att så är förhållandet, därpå tyder också den omständigheten, att 
ifrågavarande harneskplåtar i sin ovan angivna gruppering till for
matet visa sig väl svara mot dimensionerna i en lagom avpassad 
harnesktramsida. En detalj som ytterligare bestyrker rekonstruk
tionens tillförlitlighet finna vi, om vi kasta en blick på fig. 4 A, vän
stra figuren. Brottlinjerna hos de olika plåtarna 11, 13 och 21 visa 
sig, i det fall plåtarna sitta monterade på det föreslagna sättet, bilda 
en sammanhängande brottkontur. 

Återstå nu de tre rektangulära plåtarna nr 18, 4 och 22. Dessa plå
tar äro till format och utformning varandra helt lika, men visa sig 
därjämte i berörda hänseende svara direkt mot den tidigare behand
lade ryggplåten nr 5. Då vi med tillhjälp av de övriga plåtarna, med 
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Fig. 4. Harnesket Prr 8. 
A. Harneskplåtarna uppmonterade. B. Läderöverdragets sannolika utformning. 
De mörka partierna ange de revor, vilka böra ba funnits å överdraget för 
att förklara en gruppering av plåtarna i enlighet med vad fyndläget an
gav. C. Rekonstruktionen av det överdragstörsedda harnesket i det hop
vecklade läge, som det erhöll genom att harneskroeken nedkastades tom och 

trasig i massgraven. Efter teckning av H. Olsson. 

undantag för plåten n r 5, erhållit en fullständig framsida, kunna vi 

utgå ifrån att de tre kvarvarande tjänat till att utfylla ryggsidans 

plåtskydd (fig. 3 B) . 

Vi utgå från plåten n r 18, som ligger med insidan vänd uppåt och 

som intager ett relativt ordnat läge i förhållande till skenan n r 21. Vi 

låta den ligga kvar i orubbat läge och övergå till plåten n r 4, som vi 

fälla över åt vänster och placera så, att den med sin vänstra långside-

kant kommer att ligga något in under plåten n r 18. Vi föra vidare 

ned plåten n r 22, vända den helt om och placera den med sin vänstra 

långsidekant i motsvarande läge i förhållande till plåt n r 4. Vi ha nu 
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alla tre plåtarna liggande i rad (fig. 3 0) och med insidorna vända 
uppåt och med plåtarna något täckande varandra. 

Då vi förde plåten nr 22 i det angivna läget lade vi märke till, att 
den fastrostade söljan nr 23 kom att ligga vid plåtens fria långside
kant, på plåtens utsida och med söljans torn pekande från plåt
gruppen. 

En järnsölja placerad just här och i detta läge kan icke rätt gärna 
bero av en tillfällighet. Den synes ange, att just denna kant av plåt-
gruppen spants samman med någon annan del av rustningen. Men 
med vilken? 1 detta sammanhang erinra vi oss vår tidigare iakt
tagelse, att en ögleförsedd ryggplåt i regel betecknar knäppnings
anordningens läge. Genom att taga fasta på detta uppslag, faller 
inmonteringen av plåtgruppen 18, 4, 22 av sig självt. 

Blott genom att svänga hela plåtgruppen rakt åt vänster och sam
tidigt vända den få vi plåtarna i motsvarande läge på ena sidan av 
skenan nr 13, som den tidigare behandlade ryggsideplåten nr 5 inta
ger till skenans andra sida (fig. 3 0, tunndragna gruppen). Att 
knäppningsanordningen verkligen varit anbragt just mellan plåtarna 
5 och 22, därpå tyder också det förhållande, att plåten nr 5 följt 
harneskframsidans vänstra del, medan de tre andra plåtarna kommit 
att gruppera sig invid harneskets högra sida. 

Rekonstruktionen är till sina huvuddrag klar (fig. 4 A). Dock åter
står ännu en detalj. Vi lämnade vid rekonstruktionsarbetet av övre 
plåtskiktet tvenne bronsknappar, nr 7 och 8, åsido. De lågo invid 
plåten nr 11. Plåten nr 9 hade vid sin med urtagning för ärmhål för
sedda kant tvenne nitar. Det förefaller då rimligt, att de nämnda 
bronsknapparna hänföras till plåt nr 11 och här få en motsvarande 
placering. 

Som synes å fig. 1 A—B är plåten nr 11 just vid ifrågavarande 
parti svårt söndertrasad, varför knapparnas förskjutning ur sina lä
gen förefaller fullt naturlig. Deras inplacering på plåten förefaller 
också med hänsyn till fastgörandet av remmen,2 som löpt från öglan 
6 c tvärs över högra axeln, väl motiverad. 

Den möjligheten finnes dock, att knapparna icke direkt tillhört 
harnesket, utan att de suttit fastnitade på ett löst läderbälte och då 
sannolikt fungerat som fästeknappar för en dolkslida eller dyl. Att 

2 B. T h o r d e m a n , Det gotländska folkuppbådet mot Valdomar Atterdag, 
Jorden ger s. 174. 
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« 

Fig. 5. Nägra sköld- och beslagprydda rustningar från medeltiden. 
A—B. Bröstplåten med rosbeslag av mässing, från Reichenstein. C. Valdemar 
Atterdag, kalkmålning i Naestveds kyrka. D. Gravmonument över Geotfroy 
de Charny, f 1388, i klostret Froidmont vid Beauvais. E. Gravmonument 
över Don Ramon de Peralta, Aragonien. F. Riddare från 1300-talet, kalk
målning i Nicolaikyrkan, Stralsund. G. Gravmonument över Jacopo dei 

Cavalli, Venedig. Efter teckning av H. Olsson. 

Fornvännen 1937. 
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en dylik anordning vid denna tid är tänkbar, bestyrker en i Nasst-
veds kyrka i Danmark utförd målning framställande Valdemar Atter-
dag iförd rustning med tvenne knappar å bältet (fig. 5 0 ) . 

Armeringen till harnesket Prr 8 har säkerligen suttit dold under 
ett överdrag av läder eller tyg. Blott nitarna och beslagen ha varit 
synliga utanpå harneskrocken. Några spår av ett dylikt överdrag 
kunde visserligen ej iakttagas vid framprepareringen av harnesket, 
men do skattade beslagsnitarna bestyrka detta antagande. 

I fråga om läderhöljets utformning få vi nöja oss med rena giss
ningar. Det bör ha haft formen av en bakvänd kavaj utan ärmar. 
Axelpartierna kunna ifråga om ryggsidan ha förenklats till breda 
axelband (fig. 4 B). 

Av fotografierna över plåtarna i fyndläge förefaller det, som om 
harneskrocken anslöte sig till ett under densamma beläget skelett. Så 
är dock ej förhållandet, utan allt tyder på, att harneskrocken ned
kastats tom i graven. 

Fig. 4 B åskådliggör de skador, som harneskrockens läderhölje 
måste ha utsatts för, för att plåtarna skulle kunna intaga de lägen, 
som fyndomstänclighcterna ange (fig. 4 C). De mörka partierna mar
kera upprispade delar av läderhöljet. 

Gå vi att med utgångspunkt i ifrågavarande harnesks mest iögon
fallande karakteristika, bronsbeslagsutstyrseln, söka efter paral
leller komma vi i stort sett fullständigt till korta. I det fynd av rust
ningsplåtar, som påträffats i borgruinen Reichenstein i Tschechisch-
Schlesien, och vilka plåtar enligt Rudolf Prihoda3 ej kunna vara 
yngre än år 1300, ingår en vänster bröstplåt, vilken i likhet med har
neskets Prr 8 motsvarande plåt är försedd med urtagning för hals-
och ärmhål och som på plåten har fastnitad en sexbladig (nu defekt) 
utskuren ros av mässing. Beslaget sitter fästat på plåten med en skaf-
tad järnnit (fig. 5 A—B). 

Angående beslagets funktion identifierar Prihoda rosbeslaget 
med de svärd- eller dolkkedjenitbrickor, som kunna iakttagas på ett 
flertal avbildade rustningar från 1300-talets mitt och senare hälft.4 

Det beslagsprydda Korsbetningsharnesket ställer emellertid Rei-
chensteinsplåtens rosbeslag i en helt ny dager. Redan andra om-

5 R u d o l f P r i h o d a , Der Reichensteiner Spangenharnisch: Z. H. W. K.; 
N. F.; Band 3, b. 5 1930, s. 109. 

* R u d o l f P r i h o d a , Anf. arb.; Z. H. W. K. 1930, s. 109. 



E T T P R A K T H A R N E S K F R Å N K O R S R E T N I N G E N 227 

Fig. 6. 
Några harnesk tillhörande samma typ som Prr 8. A. Det fullständigaste av 
de tvenne harnesken från Kiissnach. B —C. Korsbetningsharnesken Uyy 1 
och Vss 9, båda funna i massgrav 2. I). Harnesk från massgrav 1 vid Kors
betningen. E. Krigare iklädd plåtbarnesk, målning i S. Råda kyrka. F. Grav

monument över Walter Bopfinger. 

ständigheter gjorde för övrigt, att den omnämnda identifieringen 
av beslaget föreföll tvivelaktig. Var Reichensteinsplåten äldre än 
1300, så talade följande omständigheter snarast mot dess funk
tion som kedjenitbricka: på en rustning å ett gravmonument över Al
brecht von Hohenthal (f 1318)5 synes en tidig dolkkedja, vilken dock 
utan nitbricka sitter fästad vid högra sidan av bröstet. På de betyd
ligt yngre rustningarna å monumenten över Otto den Yngre (f 1340),° 
Hans von Ibs (14:de årh.),T Otto von Prinzenau i Ebersberg (f 1371)7 

och krigarfiguren i Minoritenkirche i Wien8 (slutet av 14:de årh.) — 
5 A u g u s t D e m m i n , Ergänzungsband f. d. v. A. d. Kriegswaffen, s. 76. 
• Z. H. W. K. 10, s. 212. 
7 A u g . D e m m i n , Anf. arb. s. 75. 
8 A u g . D e m m i n , Zweiter Ergänzungsband Kriegswaffen, s. 45:14. 
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här dock något tveksamt — se vi kedjorna i samtliga fall sitta fästa 
i rosbeslagets mitt, varav rosbeslagens karaktär av nitbrickor tydligt 
framträder. 

Detsamma gäller ifråga om den av Prihoda åberopade rustningen 
från gravmonumentet över Valter Bopfinger (f 1359).9 

Man skulle i anslutning härtill velat se Richensteinsbeslaget för
sett med ett runt hål i mittpartiet eller med ett nithuvud, för att det 
skulle kunnat hänföras till nitbrickornas grupp. 

Viktigare synes dock vara, att Reichensteinsplåten är en vänster
plåt och att denna del av bröstsidan — enligt vad en (tyvärr alltför 
flyktig) undersökning ger vid handen, först under framskriden del 
av 14:de århundradet kom att utnyttjas för anbringandet av kedje
fästen och då i anslutning till en ökning av antalet kedjor. 

Med hänsyn till dessa invändningar mot Reichensteinsbeslagets 
identifiering med en kedjenitbricka men framför allt genom de nya 
informationer i frågan, som beslagen å harnesket Prr 8 lämna, torde 
beslaget snarast böra hänföras till gruppen frigjorda heraldiska em
blem, vilka i i huvudsak dekorativt syfte vid denna tid synas ha an
bringats på riddarrustningens bröstplåtar. 

Är denna identifiering av Reichensteinsplåtens beslag riktig skulle 
vi med detta ha nämnt den enda motsvarighet i original, som finnes 
till beslagen å harnesket Prr 8. 

Vända vi oss till avbildningar över beslagsutstyrsel å rustningar 
från ifrågavarande tid kunna vi nämna några exempel. Sköldbeslag å 
rustningar möta vi tidigt på ett gravmonument över den spanske rid
daren Guillem de Mompeller (f 1237),10 där vi se tvenne vapensköl
dar i bredd upptill på bröstet, båda med ornamental inramning. Hu
ruvida sköldarna bära inristade figurer eller ej låter sig med till
hjälp av tillgängliga avbildningar ej avgöra. 

På ett något senare gravmonument från Spanien över Ramon de 
Moncado (f omkr. 1250) se vi ända upp till 7 (synliga) småsköldar 
på rustningen.11 

Vidare finna vi på baksidan av en s. k. rhenländsk trekantig sköld, 
originalstycke tillhörande Konrad från Thiiringen (f 1241) en mål
ning återgivande en krigare i rustning med tre sköldbeslag, placerade 

• Z. H. W. K. 10, s. 212. 
10 A u g. D e m m i n , Ergänzungsband. Kriegswaffen; s. 67. 
11 A u g . D e m m i n , Ergänzungsband. Kriegswaffen, s. 67. 
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Fig. 7. 
Några av bronsbeslagen på praktharnesket P r r 8. 9/4 
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helt i överensstämmelse med motsvarande beslagstyper hos har
nesket P r r 8.11 a 

Från ett gravmonument, troligen över Don Ramon de Peralta 
(f 1348), och stammande från en kyrka i Aragonien, föreligger li
kaså en rustning försedd med små sköldbeslag (fig. 5E) . 

Genom antikvarie Thordemans förmedling12 kan anföras ett exem
plar av rustning med sköldbeslag, så mycket intressantare, som det 
dels stammar från just ifrågavarande tidsavsnitt och dels är hämtat 
från ett av våra närmaste grannländer. Rustningen finnes avbildad 
å en kalkmålning i södra sidoskeppet i Nicolaikyrkan i Stralsund 
(fig. 5 F ) . Möjligt är dock, att man i detta fallet velat återge sköldar 
målade på läder eller broderade på ett tygöverdrag. 

I fråga om musselbeslag å rustningar kan anföras ett gravmonu
ment i Venedig över Jacopo dei Cavalli (f 1384). Riddarens hjälm 
är här å nedre delen prydd med fem små musselbeslag uthuggna i 
relief (fig. 5 G). 

Liljebeslag med sådan inplacering, som det här gäller, ha icke 
stått att påvisa.13 

Beträffande beslagsutstyrseln på harnesket Prr 8 är det måhända 
möjligt att denna i vad det gäller sköldemärkena direkt syftar på och 
anger bärarens förnäma ätt och anor. En framtida undersökning 
kanske kan bringa klarhet härutinnan och kanske rent av rädda 
riddarens namn åt historien. 

Den knapphändiga undersökningen över beslagsutstyrseln på rust
ningar från tidig medeltid visar genom de anförda exemplen, att bru
ket förekom ehuru sparsamt och med tyngdpunkten förlagd inom ett 
sydvästligt område av kontinenten, dit vi sannolikt också få söka 
oss, för att finna denna utsmyckningsarts hemort. 

Harnesket Prr 8 tillhör ifråga om själva huvudkonstruktionen en 
förut känd typ, uppvisande en kombination av vertikalt placerade 
ganska stora plåtar — några med urtagningar — och horisontalt an
bragta långa rektangulära skenor. De senare täcka alltid nedre de-

11 a Aug. Demmin, Erg. b.; Kriegswaffen s. 128: 12 Ter. 
12 Antikvarie Thordeman har välvilligt ställt materialet till harnesket Prr 8 

samt egna anteckningar, fotografier och ritningar till förf:s förfogande. 
13 Musselboslagen torde burits som tecken på, att riddaren fullgjort någon 

svårare valltärd och liljebeslagen (eller rosbeslagen) röjde sannolikt, att 
vederbörande tillhörde någon speciell riddarorden. 



E T T P R A K T H A R N E S K F R Å N K O R S B E T N I N G E N 231 

Fig. 8. 
De åtta bronsbeslagen på framsidan av harnesket Prr 8. Skala l/i 

Etter teckning av H. Olsson. 

len av bröstet och magen och utgöra det dominerande och karak
teristiska inslaget i denna rustningstyps konstruktion. 

Harnesket tillhör Thordemans grupp I.14 Bröstplåtarna till harnes
ken i denna grupp växla i antal från 2 till 4. De horisontala järn
skenornas antal kunna uppgå till 5. Ryggsidan består av en rad 
vertikalt anbragta plåtar. Knäppningsanordningen är alltid belägen 
på ryggsidan och vanligen i dess mitt. 

Som grnppcxemplar skiljer sig harnesket Prr 8 ganska anmärk
ningsvärt från de tidigare offentliggjorda harnesken tillhörande 
samma grupp, Kussnachharnosken (fig. 6 A) och do tre Korsbetnings-
harnesken avbildade i fig. 6 B—D. Plåtarnas antal är nämligen 
hos det nya exemplaret starkt reducerat. Bröstplåtarna äro blott 
2 och de horisontala skenornas antal detsamma. Märkligt nog före
ligger från en avbildning i Södra Råda kyrka i Värmland (fig. 6 E) 

11 B. T h o r d c r a a n , Uber die neuen Spangenharnischlunde etc. Z. H. 
W. K., N. F. Bd 3, s. 201. 
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en rustning, som i sin förenkling röjer nära frändskap med harnes
ket Prr 8. 

Harnesket Prr 8 synes som gruppexemplar utgöra en utvecklad 
form av sådana harnesk som Kussnachharnesket och Korsbetnings-
harnesken Uyy 1 etc. En tidigare utveckling, bestående av de små 
plåtradernas sammansmältning i ganska smala järnskenor synes här 
ha lett ännu ett steg i riktningen mot förenkling och solidare kon
struktion. Man har minskat skenornas och plåtarnas antal genom 
en betydlig ökning av deras bredd. Denna förenklingstendens synes 
fortgå och bildar helt visst upptakten till utformningen av följande 
århundrades ståtliga riddarrustning,15 vars idé vi kunna spåra delvis 
förverkligad redan i rustningar sådana som Valter Bopfingers 
(fig. 6 F ) och Otto den Yngres, 

Heraldiken. 

Som av det föregående framgår, har man allt som allt funnit 7 be
slag, varav 2 liljor, 2 musslor och 3 sköldar, de sistnämnda alla med 
ingraverade heraldiska figurer (fig. 8). Medan det är föga troligt, 
att liljorna och musselskalen tjänat andra än rent dekorativa ända
mål, är detta ifråga om sköldarna vida mer osäkert. De heraldiska 
figurerna i sköldarna äro alla olika, men besläktade. Den ena visar 
3 rosor, ställda två och en, den andra 2 rosor och därunder 2 turnér-
kragar med respektive fyra och tre nedhängen, den tredje 1 ros (fig. 
8:13 a, 21 a och 21 c). När vi gå att söka dessa sköldemärkens ägare, 
är det helt naturligt, att vi först vända oss till Gotland. Här finna vi 
emellertid varken vapnet med tre eller två rosor, och ett vapen med en 
ros från en gotländsk gravsten kan sägas vara så artskilt från Visby
fyndets, att det helt kan lämnas ur räkningen.10 Vad det övriga Sve
rige angår, finna vi ingenstädes vapnet med tre rosor, under det att 
vapnet med en ros förekommer här och var, såsom hos släkten Roos 
av Ervalla och hos några enskilda personer.17 Ett vapen som det 
tredje med två rosor och två turnérkragar är lika okänt i Sverige 
som i Danmark, från vilka två länder vi hitintills icke känt något 
exempel på turnérkragens användning i den medeltida heraldiken. 
Däremot är vapnet med tre rosor välkänt i Danmark. I Henry Pe-

15 B. T h o r d e m a n , Anf. Arb.; — Jorden ger, s. 174. 
16 H i l d e b r a n d , Sveriges Medeltid III , fig. 551. 
17 Diplomatarium Svecanum, nr 1945, 1961 och 2116. 
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Fig. 9. 
Några av de sköldformiga smyckena ur Slagelsefyndet. 

tersens »Danske adelige Sigiller fra Middelalderen» finnas 18 olika 

sigill med detta vapen,18 alla t i l lhörande medlemmar av s läkterna 

Fros t (Bilt) och Lange (Munk) , vilka stå i ett ännu ouppklarat släkt

skapsförhållande till varandra. 1 9 Också vapnet med en ros förekom

mer i Danmark under medeltiden. Henry Petersen omnämner fyra 

enskilda personer, som försegla med detta vapen, alla i förra hälften 

av det 14:de århundradet .2 0 Även i Tyskland finnas vid denna tid 

såväl vapnet med tre rosor som med en ros, u tan att det dock ha r 

kunnat påvisas någon förbindelse mellan de ifrågavarande släk

terna och Norden.21 Vapnet med såväl rosorna som tu rné rk raga rna 

är däremot lika okänt i Tyskland som i Danmark och Sverige. 

Så långt förekomsten av de enskilda vapenmärkena. Men hu r för

k lara bruket av de tre olika vapnen på en gång? Betrakta vi de ovan 

18 Anf. arb. nr 234, 314, 425, 537, 560, 637, 761, 788, 952, 955, 977, 990—91, 
1048, 1052 och 1149. 

19 Danmarks Adels Aarbog XVIII, 236 ff. Inledningen till Langernes 
stamtavle. 

20 H e n r y P e t e r s e n , Danske adelige Sigiller fra Middelalderen; nr 
81, 89, 137 och 363. 

21 T b. de R e n e s s e, Dictionaire des Figures heraldiques-, Bruxelles 
1892 ff, bd III . 



234 A R S E H O F F o c h H A R A L D O L S S O S 

omtalade exemplaren av harnesk prydda med småsköldar, visa sig 
dessa vara antingen blanka, odekorerade, som fallet är med det äld
sta spanska, eller också äro alla småsköldarna dekorerade lika. Hur 
förklara olikheten på detta harnesk? Hade det varit ett halvt eller 
ännu hellre ett helt århundrade yngre, kunde man kanske antagit, 
att det gällde anvapen, ehuru en anräcka strängt taget kräver ett 
lika antal vapen. Från tiden omkring mitten av det 14: de århundra
det känner man emellertid ännu ej några exempel på användningen 
av anvapen. Slutligen gör också förefintligheten av det tredje vapnet, 
det med turnérkragarna, vilket ju som nämnt är helt okänt i de län
der, som kunna ifrägakomma, förmodandet om anvapen så osanno
likt, att det helt kan uppgivas. Vi må alltså söka en annan lösning 
på spörsmålet. Redan det, att rosmotivet går igen i alla tre vapnen, 
kunna leda tanken på, att vi stode inför varianter av samma vapen. 
En sådan variering är kanske ett fall av biteckning (brisure), just 
det område inom heraldiken, där turnérkragen ursprungligen kommit 
till användning? — Med biteckning förstås ändringar i ett ättvapen 
för att utmärka, att dess bärare på samma gång, som han tillhör den 
eller den ätten, är en yngre son till huvudmannen eller tillhör en 
sidolinje. Redan på 1200-talet skall biteckningen i heraldikens blomst-
ringsländer, länderna omkring Kanalen, ha varit allmänt erkänd och 
brukad.22 Här uppstodo då mer eller mindre invecklade system för 
biteckning, varav dock blott spridda fragmenter nådde ut till de län
der, som lågo längre bort från kulturens centrum. Bland de allmän
naste formerna för biteckning var just ändring av antalet figurer 
eller tillägg av en turnérkrage. Från Danmark känna vi blott ytterst 
få exempel på biteckning, nästan alla hos medlemmar av kungafamil
jens äkta eller oäkta sidolinjer.23 Det tillvägagångssätt, som här mest 
kommit till användning, består i att man minskat antalet figurer; 
blott i ett alldeles enstaka och kanske något tvivelaktigt fall har 
briseringen åstadkommits genom tillsättning av en figur, i detta fall 
ett grekiskt kors.24 Turnérkragen har alltså icke tidigare varit känd 

2 2 F o x - D a v i s , A complete guide to heraldry, London 1909, s. 477, 
och H a n s To l l , De äldsta svenska konungavapenbilderna, Sthlm 1919, 
s. 9 ff. 

" G r a n d j e a n , Dansk Heraldik, Kbh. 1919, 235 ff. 
24 Oluf Oluf sen Lunge til Mosegård's; T h i s e t, Danske adelige Sigiller, 

Kbh. 1905, nr 827. 



E T T P R A K T H A R S E S K F R Ä S K O R S B E T S l S G E S 235 

i Danmark som biteckning, men skulle detta icke vara förhållandet 
med de i Visby funna sköldemärkena? Skulle vi icke här stå inför 
ett trerosvapen med briserade varianter? Mot detta resa sig viktiga 
invändningar; för det första är det en stående regel under medeltiden, 
att man undviker duplering av biteckningar.25 Minskar eller ökar 
man antalet figurer, användes icke turnérkragen och omvänt. Vidare 
har turnérkragen som biteckning alltid sin plats i sköldhuvudet och 
för övrigt finns det ej från något håll belägg på, att man använt 
mer än en. Slutligen användes aldrig det ursprungliga och det bi-
tecknade vapnet av en och samme person och ännu mindre två skilda 
varianter. Biteckningsteorien måste uppgivas. 

Återstår då egentligen blott den möjligheten, att vapnen i detta 
fallet oj alls tjänat heraldiska utan blott dekorativa ändamål. Något 
dylikt må kanske förefalla oss omöjligt vid en tidpunkt som denna, 
då riddarväsendet står i sitt flor, men av åtskilliga tecken att döma, 
synes tanken ändå ej så orimlig. I denna riktning pekar sålunda 
ett stort skattefynd från Slagelse från omkring 1400 (fig. 9), till vil
ket höra ett antal häktor,20 vilka var och en bestå av två uppresta 
lejon, som mellan sig hålla en sköld med ingraverade heraldiska figu
rer. Man har gjort energiska försök att identifiera dessa vapen mod 
danska adelssläkters, men det har blott lyckats med tre av elva; dock 
äro även dessa tre något misstänkta (Rantzau: skölden delad, Bille: 
delad och tre gånger tvärdelad och Grubbe: tre vänsterspetsar), eme
dan alla ha figurer av ganska enkelt slag. Men de övriga åtta då? 
Vartill skulle en man i Slagelse, kanske en guldsmed eller köpman, 
använda häktor med okända vapen, om det ej fanns människor, som 
buro sådana häktor med tillfällig heraldisk utstyrsel. En viss honett 
ambition har måhända gjort sig gällande den gången, som så ofta 
senare. Från litteraturen ha vi att anföra ett fall, där det berättas 
om ett liknande förhållande. I Chronicon Holsatiae Bremensis27 från 
omkring 1450 berättas en anekdot om en gycklare, som kom till greve 
Klaus av Holsten med många dyrbara dräkter och guldsmycken med 
vapen på. Helt visst står elär »guldsmycken med de danska adels-

25 J. T h. de R a a d t, Sccaux armoriés des Pays-Bas, Bruxelles: 1898, 
I, s. 67 ff. 

26 Nationalmuseet, Kbhm; D 1788. 
27 Udg. i Qucllensaral. der Schl.-Holst.-Lauonb. Gesellsch. f. vaterl. Gesch., 

I. Kiel 1862, kap. XXVIII. 
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männens vapenmärken», men h u r u lätt kan man icke av en tillfällig 

samling vapenmärken med enkla figurer som ex. Slagelsefyndets 

få det intrycket, att man s tår inför »de danska adelsmännens va

pen». Också i Sverige ha för övrigt gjorts åtskilliga fynd av sådana 

häktor , till och med på Gotland.2 8 

F r å n Slagelsefyndet stamma också två andra sköldformiga silver

smycken med niel lerade vapenmärken, 2 9 som i varje fall äro okända 

i Norden. Det ä r emellertid ej blott i Danmark , som man på detta 

sätt synes ha »missbrukat» de heraldiska uttrycksmedlen. Också i 

F r a n k r i k e förekomma vid samma tid fantasivapen i rent dekorativt 

syfte, såsom på vissa emaljarbeten från Limoges.3 0 

Allt som allt må det därför anses sannolikast , om än icke givet, 

att alla beslagen på Visbyharnesket varit av rent dekorativ art , och 

hoppet om, att med tillhjälp av dessa vinna upplysning om harnes

kets bära re må därför anses vara ute. Huruvida detta spörsmål på 

annat sätt skall kunna lösas, kommer framtiden att utvisa. 

ZUSAMMENFASSUNG 

ARNE HOFF und HARALD OLSSON: Ein Prunkharnisch 
von Korsbetningen. 
Eino Inschrift auf dem sog. Waldcmarskrouz bei Wisby, das zum Ge

dächtnis der in der Schlacht zwischen Dänen und Schweden am 27. Juli 
1361 gefallenen Krieger errichtet worden 1st, erwähnt nur, dass hier die 
gefallenen Gotländcr begraben liegen. Da ahnliche Massengräber wie die 
um dieses Kreuz herum gefundenen an keiner anderen Stelle bei der Stadt 
angetroffen worden sind, hat man sich gefragt, ob dio Inschrift wirklich 
dio ganzo Wahrheit enthält, öder ob nicht in don angetroffenen Gräbern 
auch die Gefallenen des dänischen Heeres bcerdigt wordon sind. Letzteros 
erschien um so wahrscheinlicher, als die Gefallenen in goweihter Erdo 
bestattet wurden. Seit dom Beginn dor archäologischen Untersuchung der 
Gräber 1905 hat man gehofft, die Frage entweder durch den Nachweis 
von Eigenhoilen im Bau der Skelette odör durch die Unterscheidung 
charakteristischer Details in der Kriegsausriistung der Bestatteten usw. 
beantwortet zu erhalten. 

28 H i l d e b r a n d , Sveriges Medeltid, II, fig. 258, 201, 272 (Amunde, Burs 
sn), 260 (Ducker, Bunge sn), 274, 275 (Dune, Dalhems sn). 

M Nationalmuseet, D. 1789. 
50 E r n e s t R u p i n , L'oeuvre de Limoges, Paris 1890, s. 548. — S i g u r d 

G r i e g , Un plåt de Limoges trouvé dans le port d'Oslo, Acta archsoologica 
II, s. 245 tf. — Anzeiger fiir Kunde der deutschen Vorzeit 1883, s. 257, där 
dock också nämnas stycken, som äro dekorerade med verkliga släktvapen. 
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Durch einen 1930 in dem grössten Massengrabo gefundenen Harnisch, 
der u. a. mit kleinen Wappenschilden aus Bronze mit eingravierten heral-
dischen Figuren geschmiickt war, schien sich eine Möglichkeit zu eröffnen, 
auf dera letztgenannten Wege zu oinom bestimmten Ergebnis zu gelangon. 
Beim Freipräparioren zeigte es sich indessen, dass die Plätten dieses 
Harnisches durcheinandergeworfen lagen (Abb. 1). Ein Rekonstruktions-
vorsuch, davon ausgohend, dass ein gewisser inncrer Zusammenhang 
zwischen den Plätten vorhanden sein mdsste (Abb. 3), ergab als Resultat, 
dass ein Prunkharnisch montiert werden konnte (Abb. 4). Der Harnisch 
bostand aus einem Bruststiick und einem Ruckenstiick. Ersteres war zu-
sammengesetzt aus 4 Plätten: oben zwei besonders geformte Brustplatten, 
vorziert mit Lilionbeschlägen, und unterhalb derselben zwei waagerecht 
angebrachte breite Eisenschienen, die untere mit nach den Seiten hin 
ausgeschwoifter unterer Konturlinie. Die Schienen waren mit einem Schild 
zwischen zwei Muschelbeschlägen bzw. zwei, einen Lilionboschlag flan-
kierenden Schilden geschmiickt. Das Riickenstiick bestand aus 4 recht
eckigen, vertikal angebrachten Plätten, dia durch eine Knöpfvcrrichtung 
in zwei Gruppen von 3 bzw. 1 Platte geteilt wurden, die erstere Gruppe 
an die rechte, die letztere an die linke Seite des Vorderstucks des Harnisches 
angeschlossen. 

Die geschäfteten Niete an den Plätten zeigen, dass der Plattenschutz durcii 
einen Uborzug von Leder öder Stoff verdeckt gewesen ist. 

Der Harnisch unterschied sich von den zuvor bekannten gleichartigen 
Exemplaren (Abb. 6) ausser durch seine Verzierung vor allera durch die 
starke Herabsetzung der Plattenzahl — nur 8 Stiick. Die geringe Platten-
zahl wurde durch eine beträchtliche Vorgrössorung der Breitcndimen-
sionen der Plätten kompensiert. Ein Harnisch von derselben vereinfachten 
und soliden Konstruktion ist in der Kirche von S. Råda in Värmland 
abgebildet angetroffen worden. Die Vereinfachungstendenz, die in der 
Ausgestaltung des Harnisches von Korsbetningen und des Har
nisches von S. Råda sich deutlich bekundet, scheint den Auftakt zu der 
Ausgestaltung der stattlichen Ritterriistung des 15. Jahrhunderts zu bilden. 

Ein Versuoh, Parallelen zu der Verzierung des Harnisches an zeitgo-
nössischen Riistungon zu finden, hat bisher nur einon einzigen Original-
beschlag vom Charakter der fraglichen Beschläge antreffen lassen, näm
lich einen ausgohauenen Rosenboschlag, fostgenietet auf einer linken 
Harnischbrustplatte, die in der Burgruino Reichenstein in Tschochisch-
Schlesien gefunden worden ist (Abb. 5 A, B). Dieser Beschlag war fruher 
von Rudolf Prihoda als eine Kettennietplatte gedeutet worden, welcher 
Deutung jedoch u. a. die Beschläge des hier beschriebenen Harnisches 
entschieden widersprechen. 

Ein Studium vorhandener Abbildungen von Riistungon aus dem 13. und 
14 Jahrhundert ergibt ferner, dass Schildbcschlägo ziemlich oft auf 
Riistungon vorkommen, besonders in einem den siidlichen und siidwest-
lichen Teil des ouropäischen Festlandos urafassonden Gebiet (Abb. 5 D— 
F). Auch Muscholbeschläge an Riistungon sind auf einem Grabdonkraal 
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in Venedig angetroffen worden (Abb. 5 G). Lilienbeschläge haben dage-
gon in Abbildungen von Harnischen aus der fraglichen Zeit nicht beobach
tet werden können. 

Was die heraldischen Figuren auf den Wappenbildern des Harnisches 
(Abb. 7, 8) betrifft, so ist es zweifelhaft, ob sie direkt auf das vornehmo 
Geschlecht und die Ahnen des Trägers Bezug gehabt und sie angegeben 
haben. Die Versuche, zu einer Identifizierung des Gefallenen zu gclangen, 
sind bisher gescheitert, was vor allem darauf beruht, dass der Forscher 
hier ungebahnte Wege zu hetroten hat. Die heraldische Untersuchung 
zeigt, dass das Wappen mit einer Rose und drei Rosen zu jener Zeit 
sowohl in Schweden und Dänemark wie in Deutschland vorkommt, während 
dagegen ein Wappen mit der Kombination 2 Rosen und 2 Turnicrkragon 
in diesen Ländern unbekannt ist. Denken liesse es sich, dass die Varia
tion der fraglichen Wapponbilder an dem Harnisch angebracht wordon 
wäre, um eino Ahnenreihe anzugeben. Es ist jedoch nicht bekannt, dass 
Ahnenwappon schon um die Mitte des 15. Jahrhunderts zur Anwendung 
gekommen wären. Ehor konnte es sich da um »Beizeichen» handeln, wor-
unter Ändorungen an einem Geschlechtswappen verstanden werden, um 
anzuzeigen, dass sein Träger ein jtingerer Sohn dos Farailienoberhauptes 
ist öder einer Seitenlinie angehört. Beizeiehnung, die in den Ländern um 
den Kanal herum mit hochontwickelter Heraldik schon im 13. Jahrhundert 
allgemein anerkannt war, bostand in einer Änderung der Anzahl der Figuren 
öder in der Hinzufugung eines Turnierkragens. Aus Dänemark ist Beizeieh
nung bei Mitgliedern der echten öder unechten Seitenlinien der Königs
familie bekannt. Die Form der Beizeiehnung ist hier mehrenteils Reduk
tion der Figurenanzabl. Wenn man in einem Fallo Brisieren mittels 
Hinzufiigung einer Figur ausgefuhrt hat, so ist diese Figur ein griechi-
sches Kreuz. 

Gegen die Deutung der Figuren der Wappenbilder des Wisbyer Har
nisches als brisierter Varianten spricht indessen einmal, dass im Mittel
alter Dupliorung dor Beizoichen in der Regel vermiedon wird, und ferner, 
dass bei Verminderung öder Vermehrung dor Anzahl der Figuren nicht 
der Turnierkragen verwendet wird und umgekchrt. Ausserdem känn man 
konstatieren, dass der Turnierkragen als Beizoichen seinen Platz stets im 
Scbildhaupt hat, und dass er stets einfach ist. Schliesslich wird nie das 
urspriingliche und das mit Beizeichen versehene Wappen von ein und 
derselben Person verwendet und noch weniger zwei Varianten. 

Aus dem Angefiihrtcn geht hervor, dass die Beizeichentheorie wenig 
Wahrscbeinlichkoit besitzt. Es eriibrigt da die Mögliehkeit, dass die 
Wappenschilde nur einem dekorativen Zweck gedient haben. Dass eine 
solche Mögliehkeit nicht als völlig ausgeschlossen betrachtet werden darf, 
zeigt eine Reihe Hefteln in einem Schatzfund von Slagelse, auf denen 
oingravierte hcraldischo Figuren reine Phantasieerzeugnisse zu sein 
scheinen (Abb. 9). Derartige Phantasiewappen sind auch nach Ausweis 
gcwisser Emailarbeiten aus Limoges zu jener Zeit in Frankreich bekannt. 


