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SLÄKTVAPNEN I KOIIKUETNINGSFYNDET 

l i l i(h'iiliticrill)(störsi(k 

Vid de av antikvarien dr Bengt Thordeman i det stora praktverket »Armour 
from the Battle of Wisby 1361» skildrade utgrävningarna av det s. k. kors
betningsfyndet fann man år 1930 ett harnesk, som är av speciellt intresse, 
därför att det är smyckat med små heraldiska vapensköldar, med vilkas 
ledning man syntes böra kunna identifiera harneskets ägare. Detta harnesk, 
som gjorts till föremål för en utredning med titeln »Ett praktharncsk från 
Korsbotningcn» (Fornvännen 1937) av Arne Hoff och Harald Olsson, består 
av plåtskivor, sora ursprungligen varit fästa på en rock av läder eller tyg. 
Harneskets framsida är smyckad med åtta små bronsemhlem. Överst sitta på 
samma höjd två heraldiska liljor. Därnäst komma i en rad en trekantig 
sköld och två musselskal, ett pä var sida om skölden, som är graverad med 
tre fembladiga blommor, med största säkerhet föreställande rosor, ordnade 
två och en. Underst följa i en ny rad två liknande sköldar, flankerande en 
lilja av samma typ som de i översta raden befintliga. Av dessa sköldar inne
håller den vänstra (från bäraren räknat) endast en stor ros, medan den 
högra visar två rosor över två föremål, om vilkas karaktär meningarna äro 
delade. Thordeman gör gällande, att do äro rader av ett slags pälsverk, som 
på franska benämnes vair; det kallades på svenska fordom stålhattar, men 
då denna beteckning är grundad på on misstolkning, föredraga vi numera 
benämningen gruverk. Gråverk förmodas hava varit en beklädnad av sköl
den, bildad av alternerande buk- och ryggskinn av en ckorrart. Bukskinnen 
voro vita, ryggskinnen blevo i heraldisk stilisering blå. Gråverk betecknades 
i äldro heraldik med alternerande raka och buktiga skuror, som avgränsade 
omväxlande vita och blå fält. De buktiga skurorna kunde vara vanliga våg-
skuror men övergingo ofta till molnskuror. Längre fram gjordes de buk
tiga skurorna så vidlyftiga, att deras vågtoppar och vågdalar tangerade de 
raka skurorna, och småningom brötos do mjukt rundade linjerna i skarpa 
hörn till palissadliknando figurer, och det moderna gråverket hade uppstått. 
Vid den tidpunkt, det här iir fråga om, bör man emellertid ännu kunna 
räkna med att påträffa vair antique. Hur se då de ifrågavarande figurerna 
ut i den nedre högra skölden? Under rosorna finna vi två vågräta, paral
lella linjer, som äro genomgående, il, v. s. gå från sköldknnt till sköldkant. 
Från don undre nedhänga tre små raka rektanglar, närmast liknande heral-
dikens »biljetter». Tillsammans med do båda parallella linjerna bilda dessa 
rektanglar den typiska heraldiska figur, vi kalla för tornerkrage. Nedanför 
denna figur finna vi cn liknande med ondast två tappar, liksom den övre 
upptill bildad av två parallella linjer. Något liknande linjesystem finnes 
däremot icke nedanför de undro rektanglarna, utan fältet är där tomt. Då 
emellertid grå verk alltid måste avgränsas såväl uppåt som nedåt och avstån
det till sköldspetsen är för stort tör att sköldkanten skall kunna gälla som 
undro avgränsningslinje, vartill kommer, att gråverk aldrig tordo förekomma 
med dubbla skuror, nödgas vi troligen avvisa teorien, att det här skulle vara 
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Nägra av bronsbesla^cn på prakt harnesket Prr 8. ' / , . 

Bronze work on ornamental armour, 
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fråga ora gråverk, och betrakta figurerna som tornei-kragar. Samma upp
fattning har även Arne Hoff kommit till. 

Kritiken mot denna uppfattning har huvudsakligen velat göra gällande, 
att tornerkragen alltid är ett bitecken och som sådant ständigt har sin plats 
överst i skölden och ej kan förekomma i flertal. Detta är emellertid ej rik
tigt. Tornerkragen (eller en mod denna identisk figur) förekommer som 
sköldemärke, franska meuble. i ett ej ringa antal vapen. Rcnesse räknar i 
»Dictionnaire des figures héraldiques», tonie III (Bruxelles 1897), upp 19 
släkter, vilkas sköld innehåller endast en tornerkrage, två som ha två (där
ibland den kända ätten von der Lippe) och sex som föra tre toraeikragar 
som enda sköldemärke. I intet av dessa fall kan tornerkragen betraktas som 
ett bitecken. 

Det material, som vi ha att röra oss med för identifieringen, är alltså en 
sköld med tre rosor ordnade två och en, en med två rosor över två torner-
kragar och cn med en ros, vidare tro fristående heraldiska liljor och två fri
stående musselskal. Om vi med utgångspunkt från detta anlita Renesse's 
ovan anförda arbete, göra vi klokast i att bortse från rosorna, som äro en 
utomordentligt vanlig heraldisk bild och därför vålla svårigheter, och niga 
från tornerkragen, vilken såsom varande mindre allmän snabbare bör leda 
till målet. Vi finna då under rubrikerna Armes roinpletes. Lamhel accotn-
pagiuint plusicurs meuhles pareils. Plusienrs roses en hänvisning till släk
ten HOORDA (2 roses). Slå vi sedan upp denna släkt i Rielstaps »Armorial 
General» (Gouda 1887), läsa vi: »Åtskilliga släkter med detta namn Unnas 
eller hava funnits i Frisland: 1:0, I silver två röda rosor uppl il! och en 
.svart tornerkrage nedtill. Hjälmprydnad: en röd ros. (2:o. I blått fält tre 
simmande fiskar av silver över varandra. Hjälmprydnad: en ängel med blå 
klåder och vingar av guld, mod högra handen i sidan ocli vänstra utsträckt.) 
3:o. I blått fiilt tre rosor av guld, ordnade 2 och 1, i stammen åtföljda av en 
måne av silver. l:o. 1 blått fiilt en lilja av guld under en ginstam av silver, 
belagd med en svart tornerkrage under två röda rosor, lljälinprydnad: en 
uppstigande enhörning av silver. 5:o. Delad av guld, vari ett negcrhuvud 
med vit bindel, och silver, vari en röd ros. Hjälmprydnad: ett negerhuvud 
med vit bindel. 6:o. I blått fält en lilja av guld. Hjälmprydnad: liljan. (7:0. 
1 blått fiilt (re simmande, vänstervända fiskar av silver över varandra åtföljda 
av tre lövförsedda ollon av gull med stjälkarna nedåt, två mellan de övre 
fiskarna och ett mellan de undre. Hjälmprydnad: två strutsplymer, en blå 
och en av guld.) 8:o. I blått fält en svart tornerkrage, åtföljd upptill av två 
röda rosor och nedtill av on lilja av guld. lljälinprydnad: en uppstigande 
enhörning av silver med horn av guld. (9:0. Kluven av rött. vari (re löv-
försedda gröna ollon stolpvis ordnade med stjälkarna nedåt, och blått, vari 
tre simmande fiskar av silver över varandra, lljälinprydnad: elt av sköldens 
ollon.)» 

Typerna 2. 7 och 9 kunna lämnas åsido i detla sammanhang, men i de 
övriga återfinna vi alla do emblem vi ha pa harnesket med undantag av 
musselskalen. I nr 1 ha vi de två rosorna och tornerkragen. i nr 3 de tre 
rosorna, här åtföljda av ett av do vanligaste av alla bitecken. en måne, i nr 4 
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Fig. 2. 
De åtta bronsbeslagen pfi framsidan av harnesket Prr 8. 

Skala '/,. Efter teckning av H. Olsson. 
Bronze work on front part of armour. 

den heraldiska liljan i förening med samma figurer som nr 1 visade, i nr 6 
den heraldiska liljan ensam och i undre hälften av nr 5 don ensamma rosen, 
medan vi i nr 8 återigen finna både tornerkrage, rosor och lilja. Andra 
familjer Roorda med ytterligare namnattribut uppvisa kombinationer, i vilka 
-amma bilder ingå, men det torde ej vara nödvändigt att ingå härpå; del 
sagda tordo vara nog för att visa, att vi i harneskets vaponbilder ha att se 
varianter av ätten Roordas sköldemärken. Den omständigheten, att Riet-
stap endast nämner en tornerkrage medan harneskets nedre högra sköld visar 
två, lorde ej få tillmätas någon större betydelse, ly av allt att döma hade 
antalet figurer på detta tidiga stadium ännu ej stabiliserat sig. Man jämföre 
t. ex. rosornas antal i de tre .sköldarna. Genom att byta ut den undre torner
kragen mot en lilja har man tydligen senare fått fram varianten nr 8. 

Det bör framhållas, att även om Thordemans teori om gråverket skulle 
vara riktig, något som jag trots det ovan anförda ingalunda vill påstå är 
omöjligt, är dot intet som hindrar, all gråverket redan på ett lidigl stadium 
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på grund av sin likhet med tornerkragarna övergått till dylika i ätten 
Roordas vapen och samtidigt eller kort därefter reducerats till en tornerkrage. 
En dylik utveckling är ingalunda osannolik, och identifieringens resultat på
verkas inte därav. 

Ha vi emellertid konstaterat, att vapnen på harnesket representera den 
frisiska ätten Roorda, så äro likväl därmed ingalunda alla problem lösta; 
kvar står frågan, varför en person bär tre eller rentav fyra (om vi med
räkna liljan) olika sköldomärken på sig. Skola vi gissa, att det är fadern 
till fyra förhoppningsfulla söner, som i brist på eget sköldemärke prytt 
sig med do fyra, hans söner kanske nyligen antagit'? Det förefaller ej troligt, 
ej minst med tanke på den patriarkaliska myndighet, sora under medeltiden 
var förknippad mod ställningen sora caput fainiliav Kanske bär en medlem 
av ätten alla dessa sköldemärken, därför att de representera olika feodala 
besittningar! En annan rimlig tanke är, att det kan vara en högt uppsatt tjä
nare, en raajordoinus, hövitsman eller något i den vägen, som smyckat sitt 
harnesk med do emblem, som representerade medlemmarna i den familj, i 
vars tjänst han var. Ett dylikt tillvägagångssätt skulle motsvara den engel
ska användningen av b a d g e s. En känd heraldiker, belgiska logationsrådet 
Frédéric Collon de Fontenotte, bar framkastat en förmodan, att del skulle 
kunna röra sig om befälhavaren på ett fartyg, varvid han stödjer sig på det 
förhållandet, att fartyg under medeltiden ofta voro smyckade med sköldar, 
som sannolikt tillhörde de familjer, som voro delägare i fartyget. Tanken 
förefaller inte orimlig, men det tordo bliva svårt att förebringa bindande be
visning för någon lösning på problemet. 

Även på andra håll kan man finna fall, som om de oj utgöra paralleller 
dock förete on viss likhet ined det anförda. Så förvaras i Musée historique 
i Bern en dalmatika,1 som på sin tid skänkts av Catherine, dame de Vaud, 
till katedralen i Lausanne. Dalmatikan är beströdd med småsköldar, som 
innehålla fyra olika sköldomärken, representerande Catherine själv (i rut-
formig sköld), hennes moder Isabelle de Chälon (likaledes i rutformig sköld) 
samt hennes andra make, Raoul do Briennc, greve av Guines oeh av Eu (två 
varianter i trekantig sköld, den ena med enbart stamvapnet, den andra med 
detta kvadrerat med vapnet för grevskapet Eu) . Tack vare vapnen kan man 
datera dalmatikan till tiden mellan åren 1349 och 1352. Den är alltså tämligen 
samtidig mod korsbetningsharnesket. 

På grund av rådande abnorma förhållanden på den internationella sam
färdselns område har det icke varit mig möjligt att anställa några mera om
fattande efterforskningar rörande släkten Roorda, men en framstående hol
ländsk genealog, jonkher P. Bcolacrts van Blokland, sekreterare i »Stichling 
Nederland's Patriciaat», har haft godheten att sända mig en uppställning över 
de medlemmar av släkten, som äro kända från ifrågavarande tid, och antytt 
möjligheten att det kunde röra sig om antingen Bavo Roorda eller hans bro
der Schclto Roorda. Släkten intog en framskjuten ställning under medeltiden. 

1 Se F r e d . -T h. D u b o i s, »Monuments héraldiques de la domination 
savoyarde sur lo Pays de Vaud», i Archives héraldiques suisses, LIV: III 
—IV, Bäle 1940. 
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En annan fråga, som står öppen, är den om musselskalens betydelse. De 
kunna vara ett vittnesbörd om en pilgrimsfärd till S:t Jakobs av Compostella 
grav, men det förefaller lika troligt, att de liksom liljorna representera en 
variant av ättens vapen, fast den blivit obsolet på ett så tidigt stadium, att 
Rietstap ej fått den med. Då Rietstap aldrig angiver några källor, är en kon
troll av dylikt svår för att ej säga omöjlig. 

Lämnar identifieringen av vapnen Roorda vissa frågor öppna, så löser 
den å andra sidan andra, kanske ej mindre viktiga. Den visar, att traditio
nen talat sant, då den velat göra gällande, att Valdemar Attordag hade ut
ländska logoknektar i sin här, och den styrker också den av Thordeman 
Uttalade åsikten, att ej endast gutar, som inskriften på minneskorset anger, 
utan även representanter för fiendesidan lagts ned i massgravarna, och viss-
lielen härom torde ej sakna sitt intresse. 

A. Berghman 

GÄRDHEMS MEDELTIDSKYRKA KONSERVERAR 

Genom konservering av ruinen efter Gärdhems gamla kyrka har ytter
ligare en av Västergötlands medeltida ödekyrkor räddats åt eftervärlden. 
Arbetet, till vilket initiativet tagits av Trollbättebygdens fornminnesför
ening, har utförts för insamlade medel under sommaren och hösten 1942. 
Arbetsstyrkan utgjordes av värnpliktiga civilarbetare, vilka riksantikva
rieämbetet ställde till förfogande. Förf. var ämbetets platsledare. 

Gärdhems gamla kyrka är belägen i en urgammal kulturbygd omkring 
en halv mil sydost om Trollhättan, som intill år 1857 var förenat med 
Gärdhems sn. Den lämnades att förfalla år 1879, då församlingens nu
varande kyrka, som ligger ett par kilometer söder om den gamla, hög
tidligen invigdes. Under de sextio år som förflutit sedan byggnaden, 
taklös och utan inredning, utlämnades åt förgängelsen ha åtskilliga ras 
inträffat, varigenom den delvis förlorat sin ursprungliga kontur och res
ning. 

Kyrkan är uppförd av gråsten och hunnebergssten (diabas). Dess totala 
yttre längd och bredd uppgår till 32 respektive 10 ra. Murtjockleken va
rierar något, men överstiger icko 1,3 in. Långhiisinurarna höja sig 
omkring iVs ra över markytan, och västgaveln, vars roste genom ras kluvits 
1 två delar, kvarstår till en höjd av 8 ra (ursprunglig höjd c:a 10 m) (fig. Ii 
2 och 3). Långhuset är till sin grundplan rektangulärt och avslutas ät 
öster med ett tresidigt kor, vars ingång, den s. k. »prästadörren», äger 
cn yttre omramning jämte valv av tegel. Till koret hör en sakristia med 
smal ingång, täckt av raka överliggare. Detta utbygge, sora ännu för ett 
tjugotal år sodan stod under tegeltäckt tak, var så väl bevarat, att nian 
vid konserveringen ansåg det vara lämpligt att förse det med ett enkelt 
konstruerat skyddstak av bräder på lock. För att kunna utnyttja sak-


