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Abstract 

This study examines four suits of armour that belonged to two Swedish kings, one 

protestant and one catholic, during the renaissance. The study tries to determine if 

it is possible to extract the religious identity of these kings based upon the 

decorations or other connotations of the suits of armour. Since the two kings, Erik 

the XIV:th and John the III, where half brothers and they succeeded each other, 

the suits of armour are closley matched in time and style. 

 

The study also examines the grave effigy of one of the kings, John the III of 

Sweden, to examine if there is a connection between crossed legs on effigys and 

the perception of religion during the period. 

 

The study is conducted through a archeological and historiological method and 

uses a combination theory of Smarts seven dimensions and the pictoral turn. 

 

The main question of the study is:  

- What does it take to track religious bias through armour?  

The subsequent questions are:  

- Is it possible to find the religious identity in the suits of armour? 

- Was the Gothicism movement a religious movement? 

- The effigy of John the III was sculpted in a style popular in the eleventh 

century, created in the 16:th century and placed in the 18:th century. What 

conclusions can be drawn from this while also tracking the discourse of 

effigys in the same time expance.  

 

The study concludes that if the identity of the owner of a suit of armour is known, 

the symbols that adorne the suit can be interpreted fairly well. It also conludes that 

the gothic movement in Sweden where an extremely aggressive catholic move-

ment. Finally it concludes that the creation and placement of the tomb in Uppsala 

cathedral closely follows the different discourses about the meaning of crossed 

legs on effigys in Europe and that the makers most likely gave the position a de-

vout religious connotation. 

 
 

Key words: Armour, religion, renaissance, Crossed leg effigys, gothicism, all’antica, 

Greenwich armour, religious war, symbolism. 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

 

På muséer runt om i världen har de mest spektakulära kvarlämningarna från forna 

tider ställts ut för beskådan och förundran. För mig har alltid den medeltida 

rustningen haft en speciell tjusning. En distinkt och visuell kombination av form 

och funktion. Det finns något märkligt i brytningen mellan estetiken och det rent 

praktiska syftet att hjälpa någon överleva ett tillfälle att ta någon annans liv som 

på något sätt alltid stått i konflikt med varandra.  

 

De rustningarna som bevarats på muséer är dock sällan de som verkligen har 

deltagit i strid. De har inte burits på leriga, smutsiga fält och rostat sönder under 

kalla och blöta kampanjer. De som finns bevarade är bevarade av en anledning. 

De har oftast uppburit ceremoniella funktioner och har tillverkats för detta syfte. 

De är mer eller mindre galakläder tillverkade efter hovmoden och trender och har 

mer eller mindre konsekvent burits för att förmedla ett budskap. 

Svårigheten är att idag kunna tolka det exakta budskapet då det dels handlar om 

ett förmedlande via symboler som idag har andra konnotationer, och dels handlar 

om ett symbolspråk som kräver kontextuell förförståelse utifrån den tid och miljö 

då de tillverkades och brukades. 

 

Inledningsvis ville jag arbeta med rustningar på ett internationellt plan för att se i 

vilken utsträckning olika trosformer illustreras och om det går att utläsa i vilket 

syfte något har graverats eller ristats in i stål. Men omfånget på den här uppsatsen 

begränsar vad som kan undersökas samtidigt som det mycket begränsade utbudet 

under just denna tid då uppsatsen skrivs, begränsar ämnet ytterligare. 

 

Det här arbetet ska istället försöka undersöka vilka budskap som kan tolkas in i 

rustningarna och andra symboliska rester från Gustav Vasas söner. Dels för att 

deras rustningar är otroligt detaljerade och för att deras interna konflikter gör dem 

intressanta att undersöka, men framförallt för att de levde och verkade i en tid då 

Sverige gick igenom en religionsmässig omvändelse från katolskt till 

protestantiskt, följt av ett försök att återkatolicera landet. Trots all borde ett 

lågaffektivt religionskrig inom familjen i sin tur ha lämnat tydliga spår efter sig. 

Det intressanta med det här ämnet är att det vad jag vet inte finns någon forskning 

utifrån det här fältet på området, och att det i sig kan bredda hur vi ser på 

semiotiska tolkningar av kvarlämningar. 
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1.1. Syfte och mål  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka i vilken mån det går att tolka in 

propagandistiska religiösa budskap i svenska kungars rustningar, vapen, heraldik 

och gravmonument. Undersökningen är också tänkt att vara ett sätt att öppna för 

nya sätt att undersöka religiösa budskap utan att primärt bruka textuella källor, I 

stället utan att kombinera det visuella med det historiska skede det behandlar. 

Vidare är syftet att upptäcka i vilken utsträckning det finns skillnader i hur de 

olika Vasa-sönernas kvarlämningar bär tecken på deras konflikt och den 

religionskonflikt som utspelas mellan dem. 

 

1.2. Frågeställning 

Huvudfråga: 

• Vad krävs för att spåra religiösa tendenser genom den typ av 

ornamentering som pryder svenska rustningar och gravar från 

renässansen? 

 

Underfrågor: 

▪ Går det att hitta spår av religionskonflikten i kvarlämningarna från Erik 

den XIV och Johan den III? 

▪ I vilken utsträckning var göticismen religiös? 

▪ Johan den III:es gravmonument är utformat i samma stil som brittiska 

effigier från 1000-talet, men är tillverkad på 1500-talets slut och 

installerad på 1700-talet. Vad kan vi dra för slutsatser utifrån detta? 

1.2. Avgränsning 

De avgränsningar jag har valt att göra är baserade på historiska förlopp. Fokus för 

uppsatsen kommer primärt att vara två av Gustav Vasas söner, Erik XIV och 

Johan III. 

Båda dessa har jämförbara kvarlämningar att arbeta med och deras interna 

konflikt gör dem mest intressanta att analysera eftersom de står i centrum för den 

religionsschism som uppstår under slutet på 1500-talet. Sigismund, Karl IX och 

Magnus levnad blir i det här sammanhanget perifert eftersom de snarast verkar i 

efterdyningarna av de två ovanstående. 

 

I och med att jag arbetar med rustningar och gravmonument för just dessa båda 

män har jag valt att inte sätta ett genusperspektiv på undersökningen, även om det 

finns möjlighet att bearbeta maskulinitetsnormer i samband med texten. 

 

Jag kommer även avgränsa undersökningen till skrivna källor, bilder och 

andrahandsuppgifter i form av tidigare forskares analyser i de allra flesta fallen, 

med undantag för de fåtal kvarlevor som återfinns i Uppsala domkyrka. Vidare 

har tidsbegränsningen och omfånget på denna undersökning också gjort att det 

internationella fokus som initialt var tanken med detta arbete har blivit tvunget att 

skjutas på framtiden. Ännu en avgränsning är att det inte tycks ha bedrivits någon 

svensk forskning på den typen av gravmonument som på engelska går under 
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namnet ”effigys” (effigier eller tumbor) och det därmed innebär att jag kommer få 

utgå från grundläggande tankar som antingen är baserade på långt äldre effigier 

eller utifrån andra forskningsrön, i det fåtal verk som tar upp frågan. Det vore ett 

oerhört intressant ämne att vidareutveckla utöver detta ringa omfång.  

 

De som blir centrala i den här undersökningen är som nämnts Erik XIV och Johan 

III. Därför kommer övriga familjemedlemmar att få en sekundär roll i 

undersökningen, det vill säga att Gustav, Magnus, Sigismunds och Karls 

kvarlämningar kommer inte att analyseras, eftersom deras betydelse inte är lika 

stor för undersökningens resultat som situationen är i nuläget. Katarinas, Cecilias, 

Annas, Sofias och Elisabets eventuella kvarlämningar kommer inte att granskas då 

dessa sannolikt faller inom annan typ av dräkthistorisk undersökning. Karl och 

Sten som båda dog som spädbarn lämnas också utanför. 

Gustav Vasas efterlämningar skulle lika gärna kunnat ta valfri av de utvaldas plats 

då de både är intressanta och har den typ av utsmyckningar som går att analysera. 

Men i det här arbetet har han valts bort för att skapa utrymme för halvbröderna 

Erik och Johan  

1.4. Forskningsgenomgång 

Lena Rangström har skrivit boken Kung Eriks rustning.1 En bok som behandlar de 

symboler som pryder rustningen från 1560-talet samt rustningens tillkomst. 

Rangström beskriver de olika grekiska och romerska symbolerna som finns på 

rustningen som primärt kopplade till Erik XIV stora intresse för göticismen.2 

 

En form av tidig religiöst kopplad nationalromantisk historieskrivning som bygger 

på bibliska myter och fri fiktion som sammanfattades i bröderna Johannes och 

Olaus Magnus bok Historia de omnibus gothorum sueonumque regibus, vilket är 

bärande för det kapitel som rör Erik XIV. Rangström beskriver hur rustningens 

design är intimt sammankopplad med Eriks tilltro på göticismen och hur denna tro 

är likaledes intimt kopplad till Erik och den politik han förde, samt den bild han 

ville ge av sig själv och av sitt land. Rangströms tolkningar av symbolerna på 

Eriks rustning ligger i stor utsträckning till grund för analysen av denna, om än 

med annat syfte än enbart det deskriptiva.  

 

Rangström har arbetat som intendent på Livrustkammaren och har studerat 

rustningarna som kommer att figurera i denna undersökning intimt och kommer 

därmed att figurera i stor utsträckning med flera litterära källor. Rangströms bok 

är utformad som en museihandbok eller populärvetenskaplig bok och presenterar 

varken källor eller litteratur annat än i ett kort stycke med litteratur i urval i slutet 

av boken. Dock förlitar jag mig i hög grad på Rangströms kunnande och expertis i 

rollen som intendent för vapen och rustningar på Livrustkammaren. 

 

Krista Kodres och Anu Mänd är redaktörer för essäsamlingen Images and Objects 

in Ritual Practices in Medieval and Early Modern Northern and Central Europe3 

där de presenterar olika undersökningar kopplade till performativ praxis inom 

                                                 

1  Rangström, 2004. 
2  Rangström, 2004, sid 6. 
3  Kodres,Mänd, 2013. 
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ritualer. Primärt handlar deras arbete om analyser av rituella och visuella 

framställningar under medeltiden i norra och centrala Europa. 

Today, in the post-performative-turn period, the theories and research regarding rituals are 

fruitfully connected with the theories and research of performativity and, after the pictorial 

turn and the material turn, art history has linked up with the theories and research on visual 

and material culture.4 

 

Arbetet som Kodres och Mänd redigerar lyfter fram ritualernas värde som både 

emotionella och politiska instrument. De beskriver den centrala tanken som kun-

nat identifieras i forskningen är att ritualer inte är något som inträffar utan orsak, 

utan är något som är planerat och utfört utifrån någons specifika syfte.5 Det är 

visserligen problematiskt att ge en enskild bild av deras resultat, då det är ett 

essäarbete som spänner över många olika fält och med flera olika resultat. Hu-

vudsakligen landar arbetet i att det finns en tanke att det rituella är detsamma som 

det politiska och att det visuella och det materiella är lika bärande som det tex-

tuella för tolkningen av ritualen som skådespel och förmedlingsverktyg. De  

använder sig av många olika teorier som ger en bredd och ett djup vilket är ge-

nomgående i hela studien med alla dess disparata artiklar. 

 

Oliver Harris och Rachel Dressler arbetar båda med fenomenet korsade ben på 

riddareffigier. Dressler utgår i sin analys från genustolkning och maskulinitet och 

Harris arbetar med olika historiska skiften i hur man såg på fenomenet i olika 

tidsepoker. Dressler kommer fram till att det finns en liknande tolkningsram som 

den som Harris använder, med ungefär samma tidsspann. Men Dressler är mer 

intresserad av att göra en komparativ studie mellan mäns och kvinnors olika 

framställning på effigier. Och kanske ännu mer att diskutera maskulinitet och 

status i positionen: 

Like these literary models of social and gender inconstancy, England's military effigies evi-

dence anxiety concerning the indeterminate relationship between gender and vocation. Their 

recumbency threatens a perception of passivity associated with women in medieval sexual 

physiology. This potential is increased by the costume they wear, for the clinging mail, short 

hauberk, and sleeveless, slit surcoat expose the limbs and suggest access to the genitals—a 

locus for sexual determinacy.6 

Vidare diskuterar Dressler specifikt benens position i förhållande till just sexuali-

tet: 

The crossed legs block the approach to the genitals but also call attention to those organs 

upon which the discourse of sexual difference focused its assertions.7 

 

Dressler tar också upp ett nyttigt klassperspektiv på fenomenet, med tanke på 

vilken samhällsklass som hade råd att bygga den här typen av gravmonument. 

 

Harris gör snarare en dokumentation över hur och när fenomenet diskuterats, un-

dersöks, vidaretolkas och i vilka sammanhang de tolkas. Enligt Harris är det i den 

tidigaste formen en position som hör ihop med auktoritet eller kunglighet, 8 men 

                                                 

4  Krista Mänd, 2013, sid 2. 
5  Kodres, Mänd, 2013, sid 4. 
6  Dressler, 2000, sid 102. 
7 Dressler, 2000, sid 102. 
8 Harris, 2010, 402. 
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vars värde skiftar. Vidare tar han upp att det under slutet på 1500-talet börjar 

tillkomma avbildningar av tumbor och kyrkliga notiser om fenomenet korsade 

ben. 9 Slutligen konstaterar Harris att det är under slutet på 1700-talet som intres-

set för de korsade benen dyker upp igen inom den akademiska världen och att det 

är under samma period som tanken att det antingen är knutet till korståg eller till 

katolsk religiositet återkommer och etableras.10 
 

Tuve Skånbergs avhandling Glömda gudstecken: från fornkyrklig dopliturgi till 

allmogens bomärken från 2003, behandlar hur bomärken eller identitetsmärken 

kan identifieras och tolkas utifrån historisk arkeologisk metodik och allmän 

historisk metodik och använder sig av semiotik och dechiffreringsmetodik för att 

tolka och identifiera bomärken och symboler. Skånberg lyfter fram både tecken 

som i sig härrör från ett samhälle där den kyrkliga identiteten var extremt stark 

som grund för den personliga identiteten. Vidare tar Dressler också upp hur 

symboler som har en lång historia har sin grund i tunga kyrkliga konnotationer, i 

dag har sekulariserats och omtolkats och än i dag används som familjära symboler 

men med helt nya värden. Skånberg tar upp att då symbolerna glöms bort och 

förlorar sitt samtida värde kanske även nutida gemensamma språk, värderingar 

och symboler kan glömmas bort och omtolkas i framtiden.   

 

Astrid Nilssons avhandling Johannes Magnus and the composition of thruth 

Historia de omnibus Gothorum Sueonumique regibus från 2016 behandlar 

Johannes Magnus och göticismen och ligger till grund för resonemanget runt 

detta. 

 

Nilssons arbete undersöker sanningsanspråk i historiska undersökningar, då 

Johannes Magnus arbete är känt som ett verk med hög grad av fiktion. Nilsson 

ställer Magnus verk mot Erasmus Institutio principis Christiani för att därmed 

kunna få en komparativ bild av renässansens idévärld. Nilsson kommer även fram 

till att om verket är till namnet en historieskrivning som täcker göternas och 

Sveriges historia, så är hans intention snarare att skapa ett pedagogiskt verk där 

furstar ska kunna läsa sig till exempel över hur Johannes Magnus beskrivna 

kungar har löst situationer och problem: 

The many demonstations of the contemporary relevance of Gothic history are directly related 

to history in its role as magistra vitae.11 

  

Nilssons arbete ger ett gott fundament för att förstå den idévärld som göticismen 

har som grogrund, och på vilket sätt den kunde påverka tankeströmnigarna, förut-

satt att man inte var strikt Lutheran.  

 

Det som saknas i forskningsväg inom ämnet är en sammanhållande analys som 

behandlar just tolkningar av symboler och tecken och den personliga relationen 

däremellan. Det är i detta mellanrum som denna undersökning ryms. 

 

                                                 

9 Harris, 2010, 403. 
10Harris, 2010, 420-421, 427. 
11 Nilsson, 2016, sid 269. 
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1.5. Material 

Mitt material består av kvarlämningar, i första hand de paradrustningar som Erik 

den XIV:e och Johan den III:e har ägt och som finns bevarade på livrustkammaren. 

Då musèet är stängt under perioden som detta skrivs så kommer analyserna att utgå 

från det bildmaterial som tillhandahålls av de digitala samlingarna från muséet och 

de bildanalyser som gjort av Rangström och andra.  

 

Utöver detta finns vissa primärkällor så som Johan den III:es gravmonument och 

andra effigier i Uppsala domkyrka, Riddarholmskyrkan samt Strängnäs domkyrka 

som kommer att vara en del av analysen, samt det svärd som Gustav Vasa begravdes 

med som också förvaras i skattkammaren på Uppsala domkyrka. Utöver detta 

kommer det mesta att bestå av sekundärkällor i form av litteratur. Bilderna som 

tillhandahålls från Livrustkammarens bildarkiv går under creative commons licens 

och kan därför användas fritt i analyserna och som bildmaterial i undersökningen. 

 

I uppsatsen undersöks två rustningar vardera för Erik XIV och Johan III. En 

paradrustning samt en Greenwichrustning var för att de ska kunna bli jämförbara 

resultat. I Eriks XIVs fall kommer dock en stor del av undersökningen röra hans 

relation till Göticismen och hur det manifesteras i rustningen, medan det i Johans 

fall kommer vara hans gravtumba eller effigi som kommer behandlas som 

fristående.  

 

Jag vill rikta ett tack till Andreas Olsson på statens historiska museer och Marit 

Holgersson från Medeltidsmuseet för hjälp med att hitta materialet. 

 

1.6. Teori 

Ninian Smart var en skotsk religionsvetare som arbetade inom det komparativa 

fältet. Smart skapade tanken om sju dimensioner som omfattar alla religiösa 

yttringar. De sju dimensioner ger en bas för hur jag kategoriserar de olika 

nivåerna av symbolvärden i min undersökning. Dimensionerna kallar han: 

Den rituella, den mytologiska, den Experientiella, den doktrinella, den etiska, den 

institutionella och den materiella dimensionen. 

 

Inom den rituella dimensionen diskuterar Smart intention och sociala ceremonier 

med formella beteendemönster12. Han betonar också vikten av exakt repetition 

inom ritualen då repetitionen ger formeln för värdet i ritualen.13 Smart lägger fram 

två kärnor inom ritualer pure praise eller pure contemplation,14 I det här arbetet 

väljer jag att använda pure praise som rituell dimension. 

 

Den mytologiska eller narrativa dimensionen behandlar myter, historier och berät-

telser, något som är centralt i tolkningen av göticismens budskap och hur dessa 

                                                 

12 Smart, 1996, sid 71-72. 
13 Smart, 1996, sid 73. 
14 Smart, 1996, sid 128. 
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implementeras i både doktrin och stål. Rituell handling baseras på mytiskt narra-

tiv, liksom skapandet av en historik.15 Ett sådant narrativ i göticismen är hur 

tydligt den anknyter till bibeln samtidigt som den utger sig för att vara ett histor-

iskt verk16 

 

Den experientella, eller den upplevda dimensionen behandlar den upplevelse som 

det religiösa kan ge, i vilket det ryms interaktion mellan individen och naturens 

krafter, som fundament för ritualer som kommunikation till det trancendenta.17  

 

Den etiska eller legala dimensionen behandlar bland annat i vilken utsträckning 

det finns utrymme för andra religiösa former inom de system som behandlas. I 

detta arbete rör detta följdaktligen toleranser för katolicism och protestantism. Yt-

terligare centrala punkter för när det etiska dimensionen appliceras i texten är i 

förhållandet mellan hur man förhåller sig till dessa båda kristna system eller följer 

religiöst konnoterad lag18, och hur förhållandet till religion legaliserar makt.  

 

Den sociala eller den institutionella dimensionen. Här väljer jag att lyfta kapitlet 

som heter “The king and the dictator”. Smart argumenterar för att den kungliga 

identiteten oavsett separation mellan kyrka och stat är konnoterad. Under refor-

mationen försvagas bandet mellan dem, men att det istället skapas nya band mel-

lan härskaren, religionen och nationalstaten via exempelvis Cuius regio.19 

 

Den materiella dimensionen behandlar manifesterandet av gudomligheter via ant-

ingen sakramentala eller symboliska liknelser. I undersökningen finns både 

avbildade Gestalter, vars inneboende värde ges av identifikationen av vem de 

forestaller, likväl som rituella värden baserat på vem som har ägt objektet tidigare 

och vad den individen har givit objektets värde och hur det länkar härskaren till 

både himmel och jord.20 

 

Den politiska eller doktrinella dimensionen som behandlar systematiseringen av 

religiositet, kopplingen till globalisering och skapandet och legitimerandet av na-

tionalstater21 

 

Jag kommer även att använda de teoretiska landskap som används av Kodres och 

Mänds kombinationsmodell. Där blandas det textuella och det visuella som ett 

komplement till Smarts sju dimensioner eftersom dessa väl efterlever tanken att 

det rituella alltid fyller ett propagandistiskt syfte. Alltså fyller det både doktri-

nella, institutionella, rituella och materiella syften. Att man som i fallet med 

heraldik och rustningar för rituellt bruk ofta kommer in i det mytologiska, det ex-

perimentella och det etiska som ett led i framställningen av sig själv och den 

statsapparat de representerar. Det vill säga, det är belagt att Erik XIV håller tri-

umftåg vid flera tillfällen. Triumftågen i sig är rituella, de har dessutom ett 

inneboende nytt värde utifrån renässansfurstars perspektiv där de får ytterligare 

doktrinella värden  

                                                 

15 Smart, 1996 sid 133. 
16 Smart, 1996, sid 160-162. 
17 Smart, 1996 sid 174-175, 182-183 
18 Smart, 1996, sid 200,206-207, 
19 Smart, 1996, sid 228-229, 251, 254, 257, 261 
20 Smart, 1996, sid 277, 283, 287. 
21 Smart, 1996, sid 289-295. 
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eftersom de fyller ett syfte för skapandet av de budskap som förmedlas. De sju di-

mensionerna kan var och en ge en bild av förloppen och de symboltolkningar som 

därmed görs och i kombination med en historiologisk analys kan det därför skapas 

en bild av både samtidskontextuell, kontextlöst och kommunikativ förmedling. 

 

Skånbergs teorier som jag använder både i metoden och som grund för teorin 

handlar primärt om att bredda perspektiv och arbeta med både bilder, historiska 

analyser och arkeologiska resultat. Det teoretiska bygget där handlar om historio-

grafisk arkeologisk metod med fokus på semiotiska tolkningar och kodtolkning. 

Det finns en grad av jämförelser med Kodres och Mänds teoretiska bygge i Skån-

bergs avhandling, men där används den istället som metod och det är ett grepp 

som jag kommer att efterlikna och anpassa mig efter. 

 

Kodres, Mänds och Skånbergs teorier använder jag primärt i analysen av det his-

toriska skeendet och kvarlämningarnas tillverkande och bevarande samt symbo-

lernas tolkning, och Smarts dimensioner används för att hitta de religiösa dimen-

sionerna i materialet.  

 

Exempelvis i analysen av Eriks rustning finns det olika dimensioner som spelar in 

i utförandet av garnityret och dekorationerna samt i situationen då rustningen bars. 

Samtidigt analyseras situationen den knyts till via en historiografisk metod under 

tiden som rustningen analyseras via semiotiska tolkningar och arkelogiska 

metoder. Tillsammans ger det teoretiska bygget ett ramverk inom vilken materi-

alet kan behandlas och analyseras. 

1.7. Metod 

I metodväg arbetar jag med en kvalitativ analys av texterna kombinerat med en 

bildanalys. Bilderna jämförs både med utgångspunkt i befintlig analys kombinerat 

med historisk analys och med bildlexikon. Det finns även inslag av historisk 

arkeologisk metodik där jag tar inspiration från Tuve Skånbergs kapitel om 

metoden, där han säger att gränslandet mellan arkeologi och historia är svårt att 

separera när det kommer till frågor som teckentolkning och symboltolkning i 

förhållande till sina respektive epoker. Skånberg lyfter också fram hur analysen av 

inhuggna bilder i klippväggar måste tolkas i sin kontext och hur kontexten skapas 

i sökandet efter samband mellan ting och text. 22 

Men som Skånberg lyfter fram: 

Med tanke på likhetsbegreppets vaghet måste sambandet mellan materiell kultur och skrift 

uppfattas som analogier. För att markera att dessa analogislut ofta skapas med hjälp av sam-

tidiga källor i historisk arkeologi har jag tidigare beskrivit ting och text som ”ömsesidiga 

samtidsanalogier.”23 

 

Till skillnad från Skånberg behandlar denna undersökning inte samtidskällor an-

nat än i analysen av rustningar, gravar och vapen och därmed enbart med det ord-

lösa materialet, så det textuella får tillkomma för att skapa balans mellan 

kvarlämningarna och källorna. 

                                                 

22  Skånberg, 2003, sid 58-59. 
23  Skånberg, 2003, sid 58. 
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Här kommer också teoribygget att vara centralt då Smarts sju dimensioner är väl 

anpassade för att materialet tolkas in under olika paraplybegrepp som antingen var 

för sig eller som helhet kan fungera som analysmodell. 

Exempelvis kommer frågan om hur göticismen ska tolkas att direkt jämföras mot 

de sju dimensionerna, samtidigt som det idébygge som ligger bakom med det ex-

tremt komplexa ekumeniskt överskridande mytskapandet kommer att analyseras 

utifrån sina historiska källor.  

 

Detta kommer i sin tur att vara centralt när vi tittar på framförallt Erik XIV rust-

ning, där Rangströms tolkningar av bilderna sannolikt är korrekta, men där vi uti-

från de sju dimensionerna och den historiskt arkeologiska analysen 

förhopppningsvis kan dra nya slutsatser angående valet av bilder. 

 

Rustningen är så nära vi kan komma personen i fråga i dag, och dekorationen ger 

oss en inblick i hur personen tänkte och hur han ville bli sedd: 

Cloth is perishable and portraits often inaccurate; armour preserves the living image of a man. 

It captures his height, weight, and stature as though he were alive and physically present. The 

decoration preserves the image he wished to portray.24 

 

 

I metoden ingår också att jag kommer analysera utifrån religionshistoriska 

glasögon och därmed försöka sätta historia, dekor och relation i förhållande till 

ägarens religiösa identitet, det politiska klimat han agerat i och vad vi kan utläsa i 

efterhand av detta. 

 

 

1.8. Begreppsordlista 

 

Nedan finns en begreppslista över de ord som generellt förekommer i fråga om 

rustningars olika partier. Denna lista är inte specifik för just de rustningar som 

kommer behandlas och är inte nedbruten i sina minsta beståndsdelar utan 

behandlar de större delarna. 

• Hjälm, under perioden främst av typen Armet (stängd hjälm med visir) 

eller Burgonet (stängd hjälm med eller utan visisr). Morion (öppen 

päronformad hjälm, också kallad conquistadortyp) eller Sallet eller 

Sallad, (stängd hjälm som täcker ansiktet ner till munnen och som har 

visir ifrån ringkragen som dras upp). Great helms (tunnhjälm) och 

houndskulls eller bacineter var andra typer av hjälmar som kan 

återfinnas i perioden, men dessa hade generellt gått ur mode eller 

användes primärt för specifika syften, exempelvis tornerspel. 

• Visir (övre och undre), ett skydd för ansiktet som ofta var tvådelat och 

kunde fällas upp och ner för att ge bäraren utökat synfält och mer 

utrymme att både se och höra och kunna höras. 

                                                 

24 Dineley, 2015, sid 22. 
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• Ringkrage, ett skydd som går in under hjälmen och skyddar nacke, hals 

och axlar. 

• Pauldron eller axelpansar. Skydd som täcker axlar och skuldror samt 

den översta delen av överarmarna.  

• Bröstharnesk, skydd för överkroppen från halsen till midjan  

• Ryggharnesk, motsvarande bröstharnesk men avsett för ryggen.  

• Tassetter, en artikulerad kjol eller kjortel som ibland men inte alltid 

hänger samman med harnesken, skyddar bäraren över höfter, skrev och 

stjärt. Sitter ofta samman med en fauld. 

• Armskena, täcker överarmen från under pauldronen till armbucklan, på 

den engelska och tyska stilen av rustningar är generellt armskenan 

heltäckande, det vill säga sträcker sig hela vägen runt armen, i andra 

stilar finns det skenor som lämnar delar av insidan öppen för större 

rörlighet. 

• Armbuckla, utstående artikulerad del som skyddar armbågen och 

förenar armskenan och underarmskenan för att både ge rörlighet och så 

mycket skydd som möjligt.  

• Underarmsskena, heltäckande skena som skyddar från armbågen, under 

armbucklan ner till handleden. 

• Handskar eller Vantar, också Gauntlet, handskar eller vantar i metall 

som bärs över handskar i läder, täcker ovansidan av handen och 

fingrarna och handskvarianten är generellt artikulerad i samtliga leder. 

• Lårskena, skydd som täcker lår och baksidan av lår, generellt 

heltäckande eller öppna baktill och fäst med läderremmar runt benet. 

• Knäbuckla, artikulerat knäskydd, motsvarande armbuckla. 

• Greeves eller Benskena, skydd för smalbenet och vaden ner till vristen. 

• Sabaton, artikulerade skor i stål, smids och fästs ovanpå en klacklös 

läderstövlett, (halvhög sidosnörd läderstövel där skon går över 

fotknölarna för att ge bäraren så mycket läder som möjligt som 

benskenan kan vila mot) 

• Garnityr, en fullständig rustning, kan då även innefatta en sadel, samt 

hästens bogpansar och ländpansar samt häststjärna, ett skydd som 

sitter över hästens panna. 
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25Under rustningen bärs 

vadderade kläder i antingen 

linne, ylle eller läder. De 

rustningar som undersökningen 

behandlar ger inga belägg för 

hur ringbrynja också kallad 

brynja, skulle ha burits som 

kompletterande skydd. I vad 

mån de användes är det 

sannolikt för att täcka upp 

luckor i skalskyddet, alltså i 

glapp och runt skrevet. 

 

Den här listan är på intet sätt 

fullständig och tar inte upp alla 

rustningens delar i detalj men 

för det syfte att ge läsaren en 

uppfattning om vad delarna är, 

var de sitter och därmed också 

var de symboler som behandlas 

befinner sig på rustningarna 

sitter bör den vara tillfyllest. För 

kännare av rustningar finns 

betydligt mer uttömmande listor 

och förklaringsmodeller men för 

det syfte som den här 

undersökningen behandlar finns 

inget att vinna med att gå in på 

sådant djup i detaljer. 

                                                 

25 Erik XIV rustning, bild by livrustkammaren. 
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Kapitel 2 Resultat  

2.1. Inledning 

Resultatet kommer att struktureras upp i de två centrala aktörernas namn inom 

ätten Vasa. Skälet till detta är att det är deras kvarlämningar som innehåller mest 

möjligheter till tolkning och det är under deras regentskap och livstider som det 

sker störst skifte mellan katolicism och protestantism. Naturligtvis skulle Gustav 

Vasa kunna passa in under samma beskrivning men trots att materialet finns så är 

utrymmet begränsat och han har därför valts bort. 

2.2 Erik XIV 

ERIK VAR HANS ÄLDSTE SON,  SOM FICK LIDA MYCKET HÅN  

L ITEN KARIN TOG HANS HJÄRTA ,  DOG HAN GJORDE AV EN ÄRTA26 

 

Så presenteras kung Erik XIV i boken Sveriges kungar för våra ungar. Ett i sig 

nationalromantiskt och propagandistiskt verk skrivet av Linde Klinckowström-von 

Rosen år 1942 och därefter återutgiven 1981 och 1997. Boken är en illustrerad 

barnbok där varje kung får korta rader med text som beskriver deras liv och gärn-

ingar. Boken Sveriges kungar för vara ungar kommer att figurera i un-

dersökningen som en pendang till de propagandistiska budskap som kungarna 

själva omslöt sig i, som ett sätt att mäta hur det har kunnat konstrueras en bild av 

dessa män och hur den förmedlas i modern tid. 

I samma syfte och med motsvarande medel kommer också en andra illustrerad 

barnbok användas, Bertil Almqvists Sagan om Grållen, utgiven 1959, som i sig 

är en parafras på Olof Von Dalins bok Sagan om hästen från 1740. 

 

Erik XIV och göticismen 

Images, spaces and rituals were closely interconnected; hence, the complex study of these 

phenomena is essential for a better understanding of the medieval and early modern societies 

and people… Topics to be discussed include church, court and civic ceremonies, performa-

tive aspect of festivals, rituals associated with images, rituals of dying and commemoration, 

(self) representation of individuals and social groups, and art and architecture as means of 

symbolic communication.27 

 

                                                 

26 Linde Klinckowström-von Rosen 
27  Kodres, Mänd, 2013, sid 1. 
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Citatet ovan var grunden för en essästudie där målet var att undersöka symboler 

och ritualer som kommunikation, där bilder och objekt spelade en viktig roll samt 

ritualers värde som skådespel för sin samtid.28 

I det här arbetet ligger grunden i utförandet av rituella skådespel, som förmedlar 

budskap via symboler och former som har en plats i det kollektiva medvetandet.29  

Förutsättningen för arbetet baseras på att läskunnigheten under 1500-talet var 

betydligt lägre än i dag. Det finns till och med teorier att den läskunnighet som var 

generell baserades på futarken och runor istället för bokstäver: 

Since the first evidence of the use of the futhark dates from the second century AD, this 

suggests a continuous use of the alphabet among the peoples of the Scandinavian peninsula 

of at least 1,500 years. It also suggests that the futhark must have been useful to the Swe-

dish people for a continuous 1,500 year span for it to have survived such that the rulers in 

the mid seventeenth century took it for granted that one could introduce the new alphabet 

by replacing the old futhark or Viking alphabet.30 

 

Detta ger alltså en bild som säger att allmänheten var mer förtrogen med pik-

togram, runor och bilder som budskapsförmedlare, snarare än text. 

Något som understöds ytterligare när man lyfter fram bomärkesforskning som 

visar att bomärkesbruket når sin höjdpunkt under samma period, det vill säga i 

slutet av 1500-talet till och med läskunninghetens utbredning i slutet av 1600-ta-

let. Även ökningen av användandet av bomärken istället för text, som innefattar 

män och kvinnor av alla samhällsklasser.31 

 

 

                                                 

28  Kodres, Mänd, 2013, sid 2. 
29  Med ”kollektiva medvetandet” menas här att det finns en allmänt accepterad bild och figurvärld 
som är införlivad i sin samtid, liksom vi i dag kan känna igen en textlös symbol som representerar 
en sportskoproducent eller motsvarande även på långt håll. 
30 Graff et al, 2009, sid 121. 
31 Skånberg, 2003, sid 12-13. 
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32Erik XIV lät rustmakarna i Arboga slå den 

rustning som cicelerades och graverades med 

en blandning av grekiska och romerska gudar 

och götiska sagofigurer av guldsmeden 

Eliseaus Libaerts i Antwerpen år 1562.33 

I räkenskaperna från året finns en post som 

beskriver att guldsmeden fått betalt för arbetet 

och från år 1563 finns rustningen 

dokumenterad och beskriven i officiella 

dokument.34  

 

Erik ville förmedla ett budskap via den visuella 

prakt han bar på sin kropp till både hov och 

vanligt folk. Medlet att uppnå det på var genom 

sin rustning och genom det mest rituella sättet 

att nå en stor publik som han kunde tänka ut. 

Ett triumftåg genom huvudstaden. 

 

Den 22 oktober 1564 leder Erik XIV sin armé 

genom staden, sannolikt iförd den rustning som 

ligger i centrum för undersökningen. Triumftåg 

som ritual har levt kvar sedan antiken och kom 

på modet under 1400-talet igen i samband med 

införandet av all’antica som stilförebild hos de 

tidiga renässansfurstarna.35 

 

Ett triumftåg sätter fokus på den fältherre eller general (eller 

furste) som hyllas, så till den grad att det i de romerska triumferna var en del av 

riten att en slav hade till uppgift att stå bakom triumfatorn med en guldkrona över 

hans huvud och hela tiden viska ”se bakom dig, minns att du är en människa”36 

eftersom en av de tankar som framhålls är att den triumferande potentaten för en 

dag var en gud: 

We would certainly never guess from this particular sculpture that the general’s costume had 

been the crucial factor in launching certainly the most dramatic and probably the most influ-

ential theory in the whole of modern triumphal scholarship: namely, that the victorious com-

mander impersonated the god Jupiter Optimus Maximus himself, and that for his triumph he 

became (or at least was dressed as) “god for a day.37 

 

Enligt den romerska förlagan skulle triumfatorn inte bära rustning, något som Erik 

sannolikt inte tog till sig, även om det för att vara extremt transparent inte 

existerar någon enskild beskrivning av exakt vad kungen hade på sig den dagen. 

Ögonvittnet och skildraren Erik Jöransson Tegel beskriver inte dräkten eller 

rustningen38. Däremot anser Lena Rangström att det var sannolikt att just den bars. 

 

                                                 

32 Erik XIV helrustning by livrustkammaren 
33 Rangström, 2004, sid 30. 
34 Rangström, 2004, sid 25. 
35  Rangström, 2004, sid 9-11. 
36  Beard, 2007, sid 82. 
37 Beard, 2007, sid 226. 
38  Rangström, 2004, sid 10. 

Erik XIVs rustning i helfigur med sköld 
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Rangström håller för troligt att Erik frångick den antika förlagan och istället valde 

att visa upp sig i den dyrbaraste och mest militäriska prakten han kunde tänkas 

bära, följaktligen, i sin rustning från Antwerpen: 

Though a military ceremony in many respects, there is no sign that the general ever appeared 

in military garb. Quite the reverse: his war was over.39 

 

 

Förutsättningsvis var Erik XIV väl medveten om att hans krig inte var över.  

Erik XIV förlänade sig själv triumftåg åtminstone år 1561, 1564, 1566 och år 

1568, samt tillät några av sina generaler att fira triumftåg.40  Erik XIV är en kom-

plicerad individ att kartlägga utifrån kvarlämningarna, men en otroligt grandios 

självbild tycks vara något han dragits med om man ser på det ceremoniel som han 

omger sig med, mängden triumftåg och den bild han velat förmedla utåt. Här 

framgår hur Erik försöker skapa den nya relationen mellan sig själv och religionen 

som reformationen har framtvingat, den sociala dimensionen drar honom åt ett 

håll, samtidigt som den mytologiska och den rituella dimensionen drar åt ett annat 

håll. 

 

Eriks rustning består av en stor mängd individuella stycken som bildar en så kal-

lad helrustning. De individuella delarna är inte nödvändiga att gå igenom i detalj i 

detta arbete, men de stora delar av rustningarna som är tillgängliga för un-

dersökning består av hjälm, halsring, axelpansar, bröstharnesk, armskenor, arm-

bågsbucklor, tassetter, ryggharnesk, lårskenor, knäbucklor, benskenor, sabatoner, 

handskar och sköld. Samtliga dessa är graverade med omväxlande klassiska motiv 

(gudar, amasoner och symboler knutna till antika gudar, så som treudden) och mo-

tiv ur den götiska mytbyggnaden. Designens förlagor är knutna till den franske 

konstnären Etienne Delaune vars orginalverk finns samlade i München.41 

Designen på rustningen baseras på samtida klädmode och matchar den typ av 

dräkter som återfinns på tavlor av Erik XIV.42  

 

Centralt här är hur nära förknippad designen är till den götiska myten, som bland 

annat poängterar hur den bibliska översvämningen ger en naturlig länk mellan 

kristendomen och göterna och att detta protogötiska folk som Johannes Magnus 

hänvisar till som beudransvärda hedningar (admirable pagans) är den del av de an-

tika folken. Detta ger de grekisk/romerska avbildningarna på Eriks rustning en 

protogötisk och en protokristen dimension.43 Återigen kommer den mytologiska 

dimensionen in i tolkningen.  Det götiska idealet och den identitet som Johannes 

Magnus skapar oavsiktligt åt Erik är dock inte helt ny. Åtminstone 1434 försöker 

biskop Nicolaus Ragvaldi som representant för Danmark, Norge och Sverige vid 

mötet i Basel tillskansa sig den förnämsta platsen vid mötet via det svenska arvet 

från Noak.44 

 

En intressant aspekt av hur Johannes Magnus bygger upp sin götiska bild är hur 

starkt polemisk den är gentemot protestantismen. Johannes Magnus författade sin 

                                                 

39  Beard, 2007, sid 225. 
40  Rangström, 2004, sid 12-13. 
41  Rangström, 2004, sid 29. 
42  Rangström, 2004, sid 20. 
43 Nilsson, 2016, sid 164. 
44 Neville 2012, sid 439-440. 
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bok under Gustav Vasas livstid och är därför en smula försiktig i att rikta direkta 

anklagelser gentemot Gustav, även om han parodieras i omgångar i texten som en 

tyrann. Johannes Magnus framhåller däremot att det ska röra sig om “dåliga och 

onda (lutheranska) rådgivare” som vänt kungen från “den goda” katolicismen. 

Secondly, our author touches explicitly on the subject of religion in his home country in the 

historia de regibus. When he mentions Gustavus Vasa in the fifteenth book of his work, the 

king is said to have been seduced by his Lutheran advisors into abandoning the Catholic 

Church….King Gustavus is actually accused of nothing else than of being very unfortunate 

in his choice of his advisers, whom he used to assault on a regular basis because he knew that 

they were very bad. 45 

 

Samtidigt bedriver Johannes Magnus en tyst kamp för att få kungen stämplad som 

heretiker och därför avsatt från tronen och gör jämförelser mellan Gustav och 

Nero.46 

 

Ytterligare problematiseras Erik XIV vurm för göticismen av hur tydligt Johannes 

Magnus propagerar mot lutheranismen som Erik själv är en del av: “Lutheranism 

is just a different form of paganism”.47 Med vilket menas att göticismens grundva-

lar vilar på katolicismen och att de som överger den överger Kristus i helhet. 

 

Detta är en del av det mycket komplexa förhållandet mellan Erik XIV och hans 

roll som protestantisk renässansfurste. Han lever och verkar som protestantisk 

kung, i ett land som är protestantiskt, men använder sig av Historia de omnibus 

Gothorum Sueonumique regibus som en politiskt legitimerande och identitifi-

erande text, trots att den är skriven av en avsatt katolsk biskop som verkar hos 

påven och vars texter är uttalat fientliga gentemot protestantismen. 

 

På samma sätt är hans rustnings illustrationer dualistiska eftersom de lyfter de an-

tika gudarna och hjältarna samtidigt som de hyllar honom själv och den götiska 

mytbildningen. Är ornamenten katolska? Hans vilja att avspegla sin egen storhet i 

det stål som omger honom lyfter samtidigt det fiktiva heroiska landskap som han 

väljer att tro på och en direkt antagonism mot den stat han är ledare för. Ytter-

ligare en komplikation som uppstår är att Erik också ägde en rustning tillverkad 

vid den berömda smedjan i Greenwich. Drottning Elizabeth I av Englands egen 

smedja. En smedja som drottningen använde för att få sina hovmän att tävla om 

hennes gunst, eftersom hon själv inte kunde använda rustningarna. 

This presented a challenge for the Royal armoury; making armour for a monarch that could 

not fight. Elizabeth I’s solution was to open up the Royal Armoury to the court, selling ar-

mour licenses allowing courtiers permission to commission armours for themselves48 

 

Greenwichrustningen blir alltså en dyrbar och unik gåva. Meyerson beskriver hur 

drottningen måste hyst mycket varma känslor för Erik för att kunna skänka en så 

dyrbar gåva.49  

 

                                                 

45 Nilsson, 2016, sid 259-260  
46 Nilsson, 2016, sid 260. 
47 Nilsson, 2016 sid 165. 
48 Dineley, 2015 sid 25. 
49 Meyerson, 1940-1942, sid 6. 
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Erik XIV fick dock inte gifta sig med drottningen, så år 1563 sköt han sönder rust-

ningens rygg.50 Det finns en stor mängd anekdoter kring denna rustning av kuriöst 

slag, men vars innehåll inte har någon större bäraktighet för denna undersökning. 

Det centrala är att Elizabeth I, som vi idag ser som en självklar lutheransk 

monark, valde att skänka en annan lutheransk monark ett mycket dyrbart garnityr 

enbart baserat på deras eventuella förlovning och därmed också förbund och mili-

tär allians. 

 

Elizabeth själv är en lika komplex varelse som Erik när det kommer till religion, 

men en gåva från en regent som påven försöker avsätta, måste räknas som ett 

försök att stärka sin position inför en eventuell konflikt med påvestolen.   

 

På sitt första triumftåg bar Erik XIV alltså sannolikt rustningen som Eliseaus Liba-

erts hade dekorerat. Rustningen som Erik använde som doktrinell symbol för le-

gitimeringen av hans styre, hans syn på landets position i förhållande till den 

religiösa gemenskapen och hans politiska ambition. Rangström beskriver här 

syftet med dessa dekorationer:  

Dekoren har långt mer än enbart ett dekorativt syfte. Ett närmare studium visar på ett högst 

medvetet motivval där både kungen och landets storhet synliggörs. Gestalter ur Sveriges 

glansfulla forntida historia och ur den klassiska antika mytologin framträder på stålets hårda 

yta tillsammans med nationella heraldiska symboler och dekorelement med högaktuell 

politisk anspelning – allt ett led i den kungliga propagandans tjänst…51 

 

 

Rustningen bär flertalet symboler specifika för just Erik och hans släkt, samt sym-

boler för kungamakten.  

 

Erik XIVs rustning dekorerad av Libaerts 

52Nedan påbörjas beskrivningen av symbo-

lerna med början på pauldronerna, där ge-

nomgången börjar med de heraldiska 

kungliga symbolerna. 

Dessa symboler är lilla riksvapnet, tre 

kronor, som har en lång och komplicerad 

historia i sin egen rätt, men vars religiösa 

innebörd, i vad mån det har någon, hänvisar 

till de tre vise männen. 

Folkungalejonet, som ursprungligen var 

sköldmärke på folkungaättens huvudgård 

Bjällbo. Det infördes som kunglig symbol 

1448, (även om den första folkungakungen 

Magnus Ladulås tillträdde redan 1275). 

Lejonet fick nya konnotationer under Erik 

XIV, eftersom det var en av de saker som Jo-

hannes Magnus knöt an till sin götiska mytbild och länkar det 

                                                 

50 Meyerson, 1940-1942, sid 6. 
51  Rangström, 2004, sid 30. 
52  Erik XIV pauldron by Livrustkammaren 

Vänster pauldron, krönt Folkungalejon 
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följdaktligen bak till Magog och Noahs barnbarn.53  Lejonet har även ett värde 

som evangelistisk symbol och representerar aposteln Markus och kungamakt. 

Den sista av de tre kungliga symbolerna är vasakärven, ett stiliserat kors med 

nedåtvridna tvärslåer samt med en uppsvälld topp. Vasakärven ska föreställa en 

sädeskärve.54 

Spridd över armarna finns även blixtar som kan refereras till Jupiter, med tanke på 

rustningens all’antica design, men även till den kristna gudens maktsymbol (Sam-

uel 2:22,15). 

 
55På bröstharnesket återfinns två amasondrottningar 

placerade centralt över bröstet. Enligt Rangström ska 

dessa båda tolkas som Lampeda och Marpesisa. Det 

har utförts en längre utredning för att försöka 

säkerställa identiteten på dessa båda amasoner men 

namngravyren som finns i cirklarna runt drottningarna 

har vittrat bort.56 

Rangström anser att det sannolikt är samma karaktärer 

som finns avbildade i Historia de omnibus Gothorum 

Sveonumque regibus och alltså finns med i den götiska 

mytbildningen som ett exempel på furstens två roller, 

som förnuft och krigare.57 Detta är en av flera kopplin-

gar till göticismen som återges på rustningens dekor 

och därmed också narrativt länkade till den mytolo-

giska dimensionen.  

 

 

Här återkommer alltså kopplingen till det götiska arv 

och den komplicerade bilden av Eriks strävan att vara 

sinnebilden för göticismen, samtidigt som han aktivt är 

protestantfurste i ett protestantiskt rike trots att göticismen  

är ett uttalat katolskt propagandaverktyg. 

 

Sammanfattningsvis ger rustningen och dess koppling till göticismen ett intryck 

av att Erik XIV inte var fullt medveten om vad det var han egentligen förmedlade. 

Han tycks ha läst Johannes Magnus bok ytterst selektivt och helt bortsett från att 

den mer eller mindre öppet är en katolsk propagandaskrift. Alternativt var han 

själv katolik i det fördolda men var tyst med det av politiska skäl, vilket i sin tur 

gör det intressant att återkomma till de ytterst tendentiösa beskrivningar av honom 

och Johan som återges i Sveriges kungar för våra ungar och Sagan om Grå-

llen där båda aktivt lyfter fram Johans katolicism men enbart lyfter Erik som en 

positiv och missförstådd individ, där det värsta exemplet är Almqvist som närmast 

antyder att Sturemorden var något som drabbade “stackars” Erik, och inte ett 

mord där han själv var aktivt delaktig. 

 

                                                 

53  Rangström, 2004, sid 30-33. 
54  Rangström, 2004, sid. 33. 
55  Erik XIV bröstharnesk by Livrustkammaren 
56  Rangström, 2004, 48-49. 
57  Rangström, 2004, sid 40-50. 

Bröstharnesk Erik XIV, detaljbild 
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2.3 Johan III. 

Brodern Johan lömsk i  sinnet, Svearike la’ på minnet  

Uti boken tjock och röd, att ge kyrkan överflöd 58 

 
59Johans rustningar analyseras med utgångspunkt snarare 

från sina ursprung än för deras dekoration. Utöver det 

kommer Johans gravmonument i Uppsala domkyrka att 

analyseras då den verkar vara unik i Sverige i och med 

dess utformning. 

 

Johan får en rustning från Polen i gåva så att han inte ska 

agera gentemot landet när det tar längre tid än väntat att 

säkra hans son Sigismunds väg mot att bli Polsk kung. 

Rustningsgarnityret som väljs ut är det som syns på bilden 

bredvid. Rustningen har tidigare tillhört Sigismund 

August, tidigare kung av Polen, även känd som Sigismund 

II. Föremålet skänktes till Johan år 1574 av prinssessan 

Anna av Polen.60 Rustningen är känd som 

Lochnerrustningen efter smeden som slagit den, Kunz 

(Konrad) Lochner, född i Nurnberg och sedd som den 

främste tyske harneskmakaren under sin era och hovsmed 

åt Maximilian II.61 

 

Varför valde man ut en använd rustning? Visserligen 

tillverkad av en av de mest berömda och åtråvärda 

tillverkarna av sin era. Här finns tre olika teorier att lyfta. 

 

Lochner hade tillverkat en helrustning och en krönt hjälm åt Gustav Vasa, vilka 

båda finns bevarade på Livrustkammaren. Det kan alltså röra sig om ett sätt att 

appelera till Johans självkänsla och relationen till faderns minne (en liten 

nickning till filial piety) samt ge honom möjligheten att kunna känna sig 

jämförbar med sin berömde far samt koppla honom till både Sigismund August 

och till Maximilan II. Här kan man analysera utifrån den materiella dimensionen, 

fokus ligger på vem som ägt objektet tidigare och vem som skapat det. 

 

                                                 

58 Linde Klinckowström-von Rosen 
59 Johan III Lochnerrustning by Livrustkammaren 
60 Livrustkammaren anger detta i sin ämnesbeskrivning i sina öppna digitala samlingar på 
http://emuseumplus.lsh.se 
61 http://wallacelive.wallacecollection.org:8080/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&mod-
ule=artist&objectId=5096&viewType=detailView (Wallacecollection emuseum hämtad 20180413) 

Lochnerrustningen i profil, till häst med 
tillhörande hästpansar 

http://wallacelive.wallacecollection.org:8080/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=artist&objectId=5096&viewType=detailView
http://wallacelive.wallacecollection.org:8080/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=artist&objectId=5096&viewType=detailView
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62Sigismund August styrde Polen under en turbulent tid där 

katoliker, protestanter och kalvinister konfronterade varandra 

och kungamakten och som mynnade ut i reformation, stärkt 

adel och stora sociala förändringar.63 Här kan det spekuleras 

att Johan III som själv (medvetet, till skillnad från Erik XIV) 

försöker reformera om landet till ett katolskt land, skulle 

uppskatta den symboliska innebörden av gåvan. Att 

dessutom kunna länka sig till huset Jagelonika ännu ett steg 

utöver äktenskapet skulle kunna ge Johan både prestige och 

ytterligare position inom den katolska världen. Här faller 

analysen under den politiska dimensionen. 

 
64Den tredje anledningen är rent estetisk. Rustningen är ett 

mästerverk och lyfts generellt fram som ett av Lochners 

främsta arbeten. Lochner tycks arbeta i en stil som är utåt sett 

liknande Greenwich snarare än al’antica eller Maximiliansk 

stil. Rustnigen är syraetsad, en teknik som förmodligen 

uppfanns av Daniel Hopfer65 och pryds med intrikata 

mönster. Dock är mönstren nonfigurativa till skillnad från de 

bårder som Lochner slog på Gustav Vasas rustning. 

 

När det kommer till Johans rustning är den följaktligen inte 

dekorerad i den flamboyanta stil som Erik XIV valde. Den 

är inte mindre dyrbart dekorerad, men i den stil som 

förespråkades i England och som syns kontinuerligt i den 

bok med designer66 som Jakob Halder tillverkade i 

Greenwich efterhand som drottningens favoriter fick 

licenser för garnityr.67  

I Jacobemanuskriptet finns däremot en Greenwichrustning 

tillverkad för Johan III avbildad, vilket är intressant 

eftersom det påvisar att både Erik och Johan fick varsitt 

garnityr därifrån. 

 

Exakt vilka av alla dessa anledningar som var 

bevekelsegrunden för Anna Jagelonika att skänka 

rustningen till Johan III är sannolikt svårt att utröna, men 

det tycks vara en kombination av dessa. I gåvobrevet68 från 

prinsessan Anna Jagelonika av Polen står det ungefär, i 

översättning att ”hon skänker rustningen då den är som 

Akilles,69 den här rustningen som hört till Augustus, inte 

kejsaren Augustus utan den polske kungen Sigismund 

                                                 

62 Gustav Vasas bröstharnesk by Livrustkammaren. 
63 (Wijaczka, 2015) sid 10-14. 
64 Lochnerrustningen, bröstharnesk by Livrustkammaren 
65 Grancsay, 1939, sid 190-192. 
66 Det så kallade Jacobemanuskriptet som förvaras på Victoria and Albert museum i London. 
67 Dineley, 2015, sid 26. 
68 Brevet finns i sin helhet på latin i Riksarkivets Polonicasamling. 
69 Här syftar hon till att Akilles rustning skapade split hos grekerna efter hans död då alla ville äga 
den. Przezdziecki, 1940-1942, sid 126. 

Bröstharnesk till Lochnerrustningen 

Detaljbild på dekorativa bårder på Gustav 
Vasas bröstharnesk 
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Augustus, vars storhet vida överträffar den hedniske kejsarens, emedan han 

trodde på den sanne guden”70. 

Den sociala och politiska medvetenheten är hög inom det storpolitiska spektrum 

som renässansfurstarna och furstinnorna verkade i. I ett samhälle som sakta 

byggde upp mot ett fullskaligt religionskrig i Europa var allianser inom tron lika 

centrala som de som rörde handel. 

Rustningen fyller både doktrinella, materiella, politiska och institutionella 

dimensioner i och med att den inte bara representerar den katolska tron, som 

åtminstone Anna Jagelonika tillskriver den i gåvobrevet, utan även visar på 

gemenskapen via allians och släktband som Anna önskar ha gentemot Johan III.  

Johans Greenwichrustning 

 

Rustningsgarnityret finns som 

ovan nämnt avbildad som nummer 

fem i Jacobealbumet. Namnet som 

anges är ”ducke John of ffinelande, 

prince of sweden”. 71Rustningen är 

beställd år 1559-1560 då Johan var 

i England som ambassadör för att 

verka för Erik XIVs eventuella 

förlovning med drottning 

Elizabeth. En resa som enligt 

källorna var extremt kostsam då 

delegationens roll var att framställa 

sig så förmögna som möjligt.72 

Även Meyerson tar upp vikten av 

att Erik och Johan har tillåtits 

beställa rustningar: 

Att hertig Johan överhuvudtaget 

kunde beställa en Greenwichrust-

ning får man tyda som ett ynnestbevis från drottningens sida, då harnesksmederna i Green-

wich endast arbetade på order från högsta ort73 

 

Dock framhåller Meyerson att det inte finns någon dokumentation av 

beställningen i Calender of State Papers, där dessa annars återfinns.  

Rustningen var dekorerad med norra Finlands vapen, Savolax74 björn med svärd 

på axeln75  

 

Johans rustning förefaller dock ha varit för dyr för hans kassa eftersom den inte 

följde med hem, utan blev uthämtad (möjligtvis) 1560 av ombudet Dionysius 

                                                 

70 Przezdziecki, 1940-1942 sid 126. 
71 Johans Greenwichrustning från Halderalbumet/Almain album V&A museum 
72 Meyerson, 1940-1942, sid 2-3. 
73 Meyerson, 1940-1942, sid 3. 
74 Mer sannolikt Satakundas (östra Finlands) vapen 
75 I äldre tolkningar som i dag tycks ha tagits bort från finska presidentämbetets hemsida ansågs det 
att det identiska svärd som bärs av Finlands lejon representerar väst och kristendom, då lejonet tram-
par ner en kroksabel som representerar öst, det finns indicier som pekar på liknande tankar med 
Johans björn, men det är inte säkert belagt. 
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Beurreus och sen troligen skickad till Åbo slott, men har inte återfunnits sedan 

dess.76  Även i det här fallet är det mest intressanta att analysera varifrån rust-

ningen kommer, snarare än vad dekoren säger. Framförallt om man tar Johans 

katolicism i beaktande. Med denna rustning återfinns snarare den rituella och den 

etiska dimensionen, då det bara gick att få tillstånd för att slå rustningen direkt av 

drottningen och som det beskrivs: 

As these armours were coming from her armoury, it could also be argued that their very 

creation was an act of loyalty and devotion to her.77 

 

Man får naturligtvis ta fasta på att det är en hängivelseakt till en monark och inte 

till en gudomlighet, men när det kommer till Gloriana78 är gränserna lite 

utsuddade. De engelska rustningarna faller alltså närmast under den politiska di-

mensionen. 

Johans gravtumba 

Johan är begravd i Uppsala domkyrka. Hans kropp ligger i samma grav som Gus-

tav Vasa, men han har ett separat kor med hans och hans frus egna gravmonu-

ment. 79   

 

Gravmonumentet är format som en vilande Johan i full rustning med korsade ben 

och huvudet i sin hand, omgiven av keruber som bär olika delar av hans rustning. 

I handen som vilar på höften har Johan burit någonting, förmodligen en spira bas-

erat på de rester som finns kvar inne i handen. Rustningen är otroligt detaljerad, 

med dubbla bårder av bladmotiv längs harnesken och heraldiska djur på tasse-

terna. Johan bär kortare brynja i tysk stil över skrevet och vad som sannolikt är 

                                                 

76 Meyerson, 1940-1942, sid 4. 
77 Dineley, 2015, sid 26. 
78 Samtida smeknamn på drottningen, 
79 Bild by Olle Norling, digitaltmuseum.se 
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Agnus Dei ordern i kedja runt sin hals. Ordern pryds av ett lamm som bär en 

flagga vilket representerar Kristus. Det finns viss likhet i statyns garnityr med Jo-

hans engelska rustning, men det är vanskligt att säga att det är Greenwichrust-

ningen. 

 

Gravtumbor eller effigier är intressanta att undersöka i samband med rustningar 

eftersom de allra äldsta formerna av rustningar inte finns kvar i dag, eller är så 

ovanliga att det inte går att generalisera utifrån dem.80 Därför är det viktigt att un-

dersöka gravtumborna då rustningarna som avbildats där oftast har återskapats ex-

tremt detaljerat, ner till de korrekta nitarna och spännena som håller delarna på 

plats. 

 

Johan har tidigare visat sitt intresse för gravtumbor. Under hans styre byggdes 

tumborna för Magnus Ladulås och Sten Sture som finns i Riddarholmskyrkan.81 

Under Johans regeringstid skapas också Gustav Vasas tumba som ligger i Vasa-

koret i Uppsala Domkyrka. 

Alla dessa är byggda med raka ben, även Gustav Vasa och samtliga övriga grav-

tumbor i Uppsala domkyrka. Så vitt det har gått att spåra har samtliga gravtumbor 

i Sverige raka ben. Även andra former av gravmonument med avbildade riddare i 

rustning har raka ben. Johan III är därmed unik, eller i alla fall så pass ovanlig att 

det är värt att notera. 
82 
83I och med att Johan har låtit upprätta gravmonumenten i Riddarholmskyrkan kan 

det ses som naturligt att Sigismund forsätter sin fars tradition och därför beställer 

en tumba när Johan dör. Här uppstår då frågan om Sigismund, som själv var 

katolsk kung och sannolikt väl införstådd med pappans inställning till både 

gravmonument och religion. Tumban var beställd 1593-1594 och färdigställd 

1596 av Willhelm von der Block84 

 

                                                 

80 Dineley, 2015 sid 8. 
81 Kungahuset.se 
(http://www.kungahuset.se/besokkungligaslotten/riddarholmskyrkan/historik.4.19ae4931022afdcff
380009040.html) 
82 Ahlsén 2018, sid 26. 
83 Ahlsén 2018, sid 26. 
84 Bengtsson, 2010, sid 63. 

Detaljbild av handen, något skymtar innanför fin-
grarna 

Detaljbild, konturerna antyder att det har funnits 
en spira i handen, men enligt Bengtsson har den 
brutits av innan den levererades 
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För att sätta monumenten i sin kontext så verkar det dyka upp riddareffigier i Eng-

land på mitten av 1200-talet85 och är relativt vanligt i England. Posen med korsade 

ben blir under 1300-talet vanlig likaså och börjar därmed dra till sig intresse från 

samtidens forskare. 

I Capwells bok Armour of the English knight 1400-1450 förekommer en mängd 

tumbor från den perioden som avhandlas, samtliga har raka ben, vilket antyder att 

detta fenomen bokstavligt talat har gått i graven under århundradet innan Johan 

III, vilket kan förklarat varför det skapas ett intresse för positionen. 

Under 1500-talet, alltså under den period då Johan låter bygga tumbor åt Ladulås 

och Sture tycks idén att de korsade benen symboliserar deltagandet i korståg 

uppstå i akademiska kretsar: 

The most common explanation for the cross-legged pose is that it denotes a crusader. The 

belief that intersecting lower limbs signified a participant in the Holy War goes back to six-

teenth-century antiquarians and probably originated in the association between the military 

effigies in the Temple Church and the Knights Templars. The link between cross-legged ef-

figies and the Crusades persisted through the nineteenth and into the twentieth century, with 

Erwin Panofsky accepting this account of the attitude's association with crusaders.86 

 

Idén med korsade ben som symbol för korståg har senare problematiserats exten-

sivt och kan i dag ses som mer eller mindre avskriven även om det fortfarande 

återkommer som förklaringsmodell. Andra förslag i dag till varför benen position-

eras i kors som anges kan vara att det ger ett dynamiskt intryck eller att det 

handlar om att markera skillnaden mellan könen och att sätta fokus på manlighet 

och maskulinitet.87 
 

Det pågår alltså en diskussion om dessa tumbor kontinuerligt under perioden och 

Johan är i högsta grad delaktig i debatten genom byggandet av de ovan nämnda 

gravmonumenten. Nästa fråga som då framkommer är huruvida Sigismund lade 

sig i hur Johans tumba skulle utformas och utifrån den pågående diskursen valt att 

särskilja Johans grav för att markera hans katolicism och gudfruktighet. 

Detta skulle kunna förklara vidare varför graven inte hämtas hem från Danzig un-

der de resterande Vasakungarna eller det religionskrig som pågår under den 

efterföljande epoken. Det katolska monumentet fick vänta till 1700-talets slut in-

nan det hämtades till Sverige. Följdaktligen samtidigt som det i Sverige skapas 

nya lagar om religionsfrihet och nationalromatiken kan göra det intressant att lyfta 

fram ett sådant monument som den vilande rustningsklädde katolske Johan Vasa. 

 

Samtidigt kommer år 1782 nya rön i diskursen om tumborna och de korsade 

benen som inte bara återför tanken om det kristna budskapet i positionen, men 

även det specifikt katolska budskapet:   

Among those who rejected the pose’s specific crusading associations, many were still un-

willing to abandon the idea of cruciform and Christian symbolism. As early as 1782, Thomas 

Pennant had noted the seventeenth-century cross-legged effigies at Mitton (Yorkshire; now 

Lancashire) to members of the Catholic Shireburn family (fig 12), and argued that the attitude 

had ‘sometimes been considered merely as a reverential sign of our SAVIOUR’S suffering’.88  

                                                 

85 Harris, 2010 sid 401. 
86 Dressler, 2000, sid 94. 
87 Dressler, 2000, sid 97-98, 106. 
88 Harris, 2010, sid 427. 
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År 1783 låter Gustav III hämtade hem monumentet efter att ha läst om den 1780 I 

Stockholms magasin89 och tog beslut om att sätta upp graven. Det finns alltså en 

möjlig korrelation mellan när tanken att de korsade benen symboliserar kristen-

dom återkommer i akademin och när gravmonumentet hämtas från Danzig och 

ställs fram samt lagstiftning om religionsfrihet även för katoliker. 

 

2.4. Slutsatser 

 

Freden i Augsburg år 1555 sätter principen Cuius regio, eius religio för den Euro-

peiska kontinenten. 

Han som styr landet, hans religion. Sverige under en protestantisk regent är alltså 

protestantiskt och motsvarande då under katolsk regent katolskt. Tyvärr framstår 

inte det som att det är riktigt så enkelt när renässansfurstarna ska analyseras. De är 

inkonsekventa i sitt agerande, de mest protestantiska furstarna omger sig med 

katolsk symbolism och katolsk propaganda, samtidigt som de katolska furstarna, 

som Sigismund August, tycks försöka skapa religionsfrihet och omger sig med lu-

theraner och kalvinister.  

 

Det verkar däremot tydligt att de mest förmögna då som nu hade råd att ekipera 

sig i det mest exklusiva och illustra. Rustningarna som har undersökts här är långt 

ifrån vad som kan tänkas ha burits för att verkligen rädda deras ägares liv på de 

europeiska slagfälten. Därmed inte sagt att de inte var tillverkade med lika delar 

form och funktion, men man tar inte en lyxbil ut i krig när det finns tjänstefordon 

tillverkade för syftet. Syftet med rustningarna var att förmedla budskap, de var rit-

uella materiella verktyg som i Eriks fall förmedlade en tro på ett götiskt arv och i 

Johans fall, en relation med andra katolska furstehus.  

 

Göticismen som Erik XIV tog till sitt hjärta har onekligen en religiös prägel, om 

än väldigt tydligt inte en lutheransk sådan. Texten är öppet polemiskt katolsk och 

det måste ha krävts en stor del selektiv läsning från Eriks sida för att inte förstå 

det. Att koppla sig själv så direkt till Noak och den tidiga Abrahamitiska stammen 

är dock ett politiskt motiv lika mycket som ett religiöst, vilket framträder i ex-

empelvis biskop Nicolaus Ragvaldis uppförande vid mötet i Basel.90 

Att Erik XIV låter sin rustning prydas av dessa götiska symboler tillsammans med 

de antika förmedlar Eriks syn på sig själv och sitt arv och i den form de tog måste 

det ha varit svårt att inte förstå på vilken position han såg sig själv i relationen till 

Magog och Noak, nästan som en direkt ättling till Magog, en De Magog. Å andra 

sidan, om han har läst igenom Historia de omnibus gothorum sueonumque regibus 

noga, och förstått innebörden, kan de vara så att han väljer att bortse från fakta i 

texten och istället medvetet fokuserar på det som passar honom för att vilseleda i 

sitt budskapsförmedlande, blir han då inte istället en demagog?  

 

 

                                                 

89 Bengtsson, 2010, sid 64. 
90 Neville 2012, sid 439-440. 
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Det finns i Johans rustningar väldigt lite av dolda symboler, här tillkommer kon-

notationerna av vilka kontakter de förmedlade. Om man sätter Lochnerrustningen 

i jämförelse med en annan känd rustning från perioden, som exempelvis 

Avantrustningen som finns i Kelvingrove i Glasgow, som bär sin symbolik i semi-

fördolda bårder med instansade böner91 är det svårt att direkt säga att Lochnerrust-

ningen förmedlar något utåt. Men när man sätter den i perspektivet att den har 

tillverkats åt Sigismund August av Polen, att den är kopplad till en katolsk makt 

och att Johan sannolikt var noga med att förmedla detta, så återfinns det en 

religiös dimension i rustningen ändå. Med hjälp av både de historiografiska och 

arkeologiska metoderna är det möjligt att jämföra det kontextuella och det visuella 

med det dimensionella och dra slutsatsen att det går att finna spår av den katoli-

cism som Johan är så känd för i sina kvarlämningar.  

Här finns samma spår i Johans grav. Det är enbart indicier som i sig inte säger så 

mycket om helheten men som tillsammans ger en bild av både ett intresse att följa 

samtidens strävan att återskapa gravtumborna under Johans levnad, och ett 

intresse av renässansen och att både koppla sig till släkten Vasa och ett nationalro-

mantiskt skäl att hämta hem och låta sätta upp monumentet. När man sen lägger 

till att det i samtiden finns religiösa konnotationer samt katolska kopplingar så ges 

en komplex bild, men en bild som pekar mot ett resultat. Det är ett mycket 

medvetet val av position och typ av grav, med kopplingar till Johans djupa religi-

ositet på flera dimensioner. Datumen stämmer överens allt för väl för att det ska 

kunna vara en ren slump att det är just under de tider som tumban tillverkas, för 

att under hela det 30-åriga kriget, som i sig var ett religionskrig mellan 

protestanter och katoliker, stå i Danzig som ett bortglömt monument över en 

katolsk kung, till att det sker ett lagskifte mot religionsfrihet och en spirande 

nationalism och nationalromantism leder till att Gustav III hämtar hem och låter 

återuppföra monumentet.  

 

                                                 

91 Capwell, 2007, sid 26.  
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Sammanfattning 

Min undersökning har försökt att ta ställning till följande frågor: 

Huvudfråga: 

▪ Vad krävs för att spåra religiösa tendenser genom vilken typ av 

ornamentering som pryder svenska rustningar och gravar från 

renässansen? 

Underfrågor: 

▪ Går det att hitta spår av religionskonflikten i kvarlämningarna från Erik 

den XIV och Johan den III? 

▪ I vilken utsträckning var göticismen religiös? 

▪ Johan den III:es gravmonument är utformat i samma stil som brittiska 

effigier från 1000-talet, men är tillverkad på 1500-talets slut och 

installerad på 1700-talet. Vad kan vi dra för slutsatser utifrån detta? 

 

Det som krävs för att spåra religiösa tendenser genom ornament på rustningar 

tycks vara att man har en relativt god kännedom om vilka kontext som objektet 

har verkat och levat i. I den extremt ornamenterade rustningen som Erik XIV har 

ägt finns det mer att arbeta med utifrån en rent konsthistorisk analys än i de 

rustningar som Johan III har burit, där analysen utgår från samtidskontexten 

istället för estetiken. I samtliga analyser har det även utgått delanalyser utifrån de 

sju dimensioner som Ninian Smart har skapat. 

I det komparativa materialet, och utifrån de kontextuella analyserna går det att 

tolka in spår av religionskonflikten i kvarlämningarna., men det kräver som ovan 

att man arbetar med kända individer som är dokumenterade. 

Göticismen som Erik XIV så tydligt vurmade för är absolut en religiös rörelse i det 

sammanhang som Erik upplevde. Det är dock en strikt katolsk rörelse som går till 

aggressiva utfall mot protestantismen som den ser som kättersk och värre ändå. 

Slutligen Johans gravmonument, när man följer den samtida kulturen och 

akademiska och kyrkliga debatterna förefaller det som att Johan IIIs 

gravmonuments utformning och utplacering perfekt stämmer in med 

idéströmningar i sin samtid.  
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Bilaga1: Vidare forskning 

 

För att bredda forskningsområdet ytterligare vore det intressant att undersöka an-

dra exemplar av den här typen av högt dekorerade rustningar. 

För att gå in ytterligare på varför det är intressant att undersöka rustningar, så har 

det att göra med att det är ett av få sätt att komma nära inpå individen. Rustningen 

bevarar mycket av ägaren i sin form: 

Cloth is perishable and portraits often inaccurate; armour preserves the living image of a man. 

It captures his height, weight, and stature as though he were alive and physically present. The 

decoration preserves the image he wished to portray.92 

 

När man diskuterar vilken typ av bild individen vill framhäva kan man både dra 

paralleller till tanken om personligt varumärke, och till en äldre tanke om magiskt 

skydd med hjälp av trollformler och sejd.   

 

Att välja att dekorera sig med den senaste typen av illustrationer är uppenbarligen 

lika mycket en fråga om att visa hur mycket pengar man har och hur väl man 

följer med i trender, exempelvis i Greenwichstilen, där det extremt dekorerade in-

dividuella designerna har en matchande prislapp, medan de som köper ifrån 

”standardsortimentet” kommer undan billigare, fortfarande ifrån ”rätt” designer, 

men mer som en ”off the rack” istället för haute coture. 

 

Det är också intressant att följa trender i religiös dekoration. I den italienska all’ 

antica stilen där dekorationerna är kopplade mer till hög symbolism och 

tolkningsramar som är kontextbundna, till den senare tyska stilen där symbolerna 

är extremt trendburna, men också mer förknippade med budget och möjligheten 

att visa sin personliga religiositet. Framförallt efter att etsningstekniken utvecklas 

vilket gör det enklare och framförallt billigare att skapa detaljerade bilder på rust-

ningar.  

I flera källor nämner man att det under 1500-talet börjar förekomma just den här 

sortens dekorationer på annars enklare rustningar. Det tycks speciellt vanligt 

förekommande i Tyskland: 

93,94The subjects depicted ranged from devout inscriptions and narrow bands of floral or ge-

ometrical patterns, religious imagery, historical and mythological references, to political 

imagery, heraldry, and orders of chivalry. A popular motif on breastplates of somewhat 

plainer German armors of the last two-thirds of the sixteenth century was the image of a 

knight kneeling in prayer in front of a crucifix, often accompanied by a devout inscription.95 

                                                 

92 Dineley, 2015, sid 22. 
93 Bild by metropolitan art museum. 
94 Bild by metropolitan art museum. 
95 Breiding, 2018 
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Ian Lespina, som driver populärhistoriska youtubekanalen Knyght Errant pratar 

också omfattande om inskriptioner av böner på hjälmar och andra delar av rust-

ningar som en del i det personliga skyddet. 

 

När det kommer till tanken att skydda sin egen kropp ytterligare med hjälp av in-

skriptioner på rustningen är det intressant att undersöka om man försöker skydda 

sig själv, eller ha det som 96identitetsmarkör eller visa, och därmed avskräcka mot-

ståndare via sin egen nära kontakt med det gudomliga. 

Ett exempel på detta finns i St Mungo Museum Gallery of Religious Life i Glas-

gow, ett svärd från 1100-talet som är vars blad är täckt med en inskription. 

BOAC. Vilket i dag tolkas ”Beatus Omnipotensque Armatus Christi (Blessed and 

Omnipotent [is] the Warrior of Christ)” 

: 

                                                 

96 A.1987.31 foto by Glasgow City Council (Museums) 

Harnesk och tasset, slagen i Augsburg mellan 1510-1520 av Kolman 
Helmschmid , graverad av Daniel Hopfer 

Ryggharnesken, också den av Kolman Helmschmid och Daniel Hopfer 

BOAC-svärdet i original 
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97The letters are likely to be the abbreviation of a Latin phrase because between the ‘O’ and 

the ‘A’ there is a slash-like mark that was used to represent the common Latin term que, 

usually meaning ‘and’ or ‘is’. The phrase represented on the sword would have been mean-

ingful to its owner, and the historical context suggests what the wording might have been. 

This weapon was made in the age of the Crusades and belonged to a Christian – for him the 

cross-shaped sword would have been a reminded of God’s love. The inscription probably 

stands for something both religious and militant. A possible phrase is: Beatus Omnipo-

tensque Armatus Christi (Blessed and Omnipotent [is] the Warrior of Christ) 

This inscription made the sword a sacred object. The man who owned it would have seen 

the inscription all the time: when de drew his sword, when he held it, when he polished it 

and when he sharpened it. The sword was his talisman, a reminder that he was a holy war-

rior, that God was on his side, and this if his faith remained unshakeable, he would be in-

vincible in battle.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
99Ett annat exempel som återknyter till den här studien är det svärd som Gustav 

Vasa begravdes med och som idag bevaras i Uppsala domkyrkas skattkammare. 

På beslaget som täcker svärdskidans läder upp till parerstången finns två nakna 

personer avbildade. Enligt domkyrkans information ska figurerna föreställa Adam 

och Eva. 

                                                 

97 Foto by Jeff Helmes bladesmith 
98 http://collections.glasgowmuseums.com/mwebcgi/mweb?request=record;id=154400;type=101# 
99 Ahlsén 2018. 

Reproduktion av BOAC gjord av Jeff Helmes där gravyren framträder 
tydligt tillsammans med symbolerna 
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100 
Det finns också andra symboler på svärdet som skulle vara intressanta att un-

dersöka för att arbeta vidare inom fältet. 

 

En slutlig kort notis om gravtumbor. Det som särskiljer Johan IIIs gravmonument 

är positionen på benen. Axel Rynings tumba i Länna kyrka har viss rörelse i benen, 

men benen är inte korsade, det ena knät är bara uppdraget en smula. Hans Strijks 

gravmonument i Riddarholmskyrkan I Stockholm har också vagt vinklad höft, 

men inte korsade ben. Båda dessa dog efter Johan III, och därmed efter att Johan 

återintroducerade gravtumban i Sverige, men innan Johans grav kom på plats. 

 

De två äldsta gravmonumenten med riddareffigier som jag har stött på under un-

dersökningen är platta hällar med inristade bilder. Den ena är Birger Perssons 

(och Ingeborg Bengtsdotter i Finstakoret) i Uppsala domkyrka, förmodligen 

beställd på hans pilgrimsfärd till Santiago de Compostela år 1321, han dog 

1327.101 Den andra är Kristiern Nilsson (Vasas) grav i Riddarholmskyrkan i Stock-

holm. Den graven är känd som Vasaättens grav, och härstammar troligen från 

                                                 

100 Ahlsén 2018 
101 Bengtsson, 2010, sid 81. 
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tiden kring hustrun Margareta Krummedikes död år 1451, Kristiern själv dog 

1442. Gustav Vasa själv var, enligt Riddarholmskyrkans information, noga med 

att framhäva gravmonumentet, vilket kan spegla varför Johan senare började by-

gga tumbor knutna till kungamakten, liksom varför folk efterapade detta inom de 

rikaste släkterna. 

 

Bevarande gravtumbor, utöver eventuella hällar, förekommer nästan inte i Sverige 

före Johan III, men är desto vanligare efter. Bara i Uppsala domkyrka finns det 

(riddar)tumbor för Gustav Vasa, Katarina av Sachsen-Lauenburg, Margareta Lei-

jonhufvud, Katerina Jagellonica, Johan III, Birger Persson och Ingeborg 

Bengtsdotter (häll), Klas Kristersson Horn och Kerstin Jakobsdotter Krumme 

(häll), Gustav Banér, Kristina Sture, Johan Skytte, Maria Näf, Hans Kyle, Wen-

dela Skytte) samt ytterligare ett par hällar för kyrkliga ämbetsmän men som är så 

slitna att de är otydbara.102 

Svante Stenbock och Brita Bielkes tumba dokumenterad och avbildad men är 

försvunnen sen 1794.103 

 

Det finns i kyrkan ingen tumba som har tillkommit före Johan IIIs regeringstid. 

Det finns tidigare hällar, men ingen av dessa har korsade ben. Därför är det intres-

sant att fortsätta söka efter tidigare tumbor och att försöka spåra korsade ben, både 

via den samtida diskursen, och i de arkeologiska lämningarna. Ett verktyg för 

detta är hemsidan http://effigiesandbrasses.com/ som dock bara behandlar 23 ex-

emplar i Sverige, samtliga utan korsade ben. Där finns också en tumba från 1200-

talet, tillräknad Drottning Katarina Sunesdotter, 104 som verkar vara den äldsta 

tumban i Sverige.  

 

  

                                                 

102 Bengtsson, 2010, sid 23-403. 
103 Bengtsson, 2010, sid 187 
104 http://www.gudhem.se/1/79/drottning-katarina/ 

http://effigiesandbrasses.com/
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 Bilaga 2: Rustningstyper som omnämns i arbetet 

 
 
All’antica  

All’antica, all'eroica eller alla romana. Rustningstyp 

som är tillverkad för parad. Den är alltså inte tänkt att 

fungera på slagfältet från början utan är en ren 

modeaffär.105 Många har varit kritiska till stilen då de 

anses att dekoreringen försvagar stålet och skapar ytor 

där vapen kan fastna i och öka skadeverkan. Tobias 

Capwell är dock mer positivt inställd till rustningstypen 

som ett propagandaverktyg: 

it allowed a renaissance Prince or King to build a relationship 

between himself and the heroes of the ancient world in the 

eyes of his people106 
107Capwell pratar om symbolspråk som kommunikativt 

redskap. Något som undersökningen i sig behandlat i 

form av Erik XIVs all´antica rustning. 
108Stilen hämtade mycket inspiration från grekiska och 

romerska rustningar från antiken vilket kan ses inte bara i 

fråga om motiv utan även i design och ibland återgång till 

att skapa rena muskelkyrasser i samma stil som användes 

under den antika perioden i viss utsträckning. 

 

Dineley lyfter Filippo Negroli (1510–1579 från Milano) 

som den främste smeden och designern inom fältet all’ 

antica, känd bland annat för att ha slagit hjälmar för ke-

jsare Karl I&V av Spanien och det heliga tysk-romerska 

riket.109 

 

Den andra bilden ovan visar Guidobaldo della Rovares 

rustning, den sista kvarvarande rustningen i alla romana 

stil. Ett tydligt exempel av muskelharnesk enligt antik 

förlaga. 

 

 

 

                                                 

105 Dineley, 2015, sid 34. 
106 Capwell, 2011, sid 101. 
107 Pyrr, 1998, Sid 278. 
108 https://en.wikipedia.org/wiki/Filippo_Negroli#/media/File:Negroli_Burgonet_.jpg foto by Lane 
Miller 
109 Kejsare Carlos V av Spanien var samtidigt kejsare Karl I av tysk-romerska riket. 

Burgonet slagen av Filippo Ne-
groli 

alla romanarustning som tillhört Guidobaldo della 
Rovare. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Filippo_Negroli#/media/File:Negroli_Burgonet_.jpg
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Maximilliansk rustning (Gotisk rustning) 

110Maximilliansk eller gotisk stil är en tysk stil av 

rustning som skapas under sent 1400-tal. 

Stilen är generellt ren, med det menat fri från annan 

dekoration och har i stället sin estetik i form av 

vertikala räfflingar längs med ytorna.111 

 

Namnet Maximiliansk stil härstammar från kejsare 

Maximilian I (1459-1519) av det så kallade heliga 

Tysk-Romerska riket. Nomenklaturen Gotisk kom-

mer sig av att designen påminner om utseendet på 

gotiska katedraler. En design som går igen i både ar-

kitektur och annan design.112 

Räfflingarna är utöver att vara estetiska också ett 

högre skydd vilkas funktion är att ge en så liten en-

skild träffyta som möjligt vilket resulterar i lägre 

chans till ytbrott. 

 
113Dineley anger också att räfflingarna kan liknas vi 

de för tiden moderna mönster som 

användes i kläder vid hoven. 

Kejsare Maximilian var en stor före-

bild för exempelvis Henrik VIII och 

hans personliga smedja verkade som 

förebild för skapandet av Henrik 

VIIIs Greenwichsmedja. 

Som kuriosa kan nämnas att Livrust-

kammaren har en rustning som är 

avbildad på den övre av de två bild-

erna på sidan. Rustningen ser ut att 

vara identisk med den ovanstående 

som anges som maximilliansk rust-

ning, medan den under benämns som 

rustning, troligen tysk, från slutet på 

1500-talet. Som ägare anges Magnus 

Ladulås. Magnus Ladulås dog dock 

år 1290.  

                                                 

110 Foto by Livrustkammaren. 
111 Capwell, 2007, sid 42. 
112 Dineley, 2015, sid 12-13. 
113 Foto by Livrustkammaren 

Maximiliansk bröstharnesk med typiska vertikala räf-
flingar 

Magnus Ladulås harnesk från slutet på 1500-talet? 
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114Slutligen tillkommer en 

annan kuriös detalj som 

härrör från den Maximilian-

ska stilen. En paradhjälm 

med grotesque,115som 

skänktes som gåva från 

Maximilian I till Henrik 

VIII av England, tillsam-

mans med en full rustning 

där resten av rustningen 

tyvärr har försvunnit116. 

Tobias Capwell som är ku-

rator vid The Wallace Col-

lection i London och en av 

de världsledande inom den 

här typen av forskning, an-

ger att hjälmen är skapad 

som ett porträtt av kejsare 

Maximilan till Henrik VIII, 

som ett privat skämt eller ett ynnestbevis mellan dem. 

 
Greenwich 

Greenwich som rustningsstil har tagits upp vid ett flertal tillfällen i texten redan, 

men en kort genomgång följer här. 

Före etableringen av smedjan, skapad av Henrik VIII 1511117 saknas i princip alla 

spår av distinkt engelska rustningar, förutom på effigier. De äldre delar som finns 

kvar i bevarat tillstånd är i nästan utan undantag importerade. För att kunna hävda 

sig på den internationella monarkmarknaden ville Henrik VIII ha en egen smedja, 

som hans förebild och vän Maximilian I hade. 

By creating the Royal Almain Armoury, Henry VIII was highlighting England's position as 

a political power118. 

 

Greenwich skapade efterhand en stil som i första rummet satte teknisk utveckling 

och form före dekoration, men vars etsningar och höga kvalitét ändå ledde till att 

deras design blev högsta mode. Under den första perioden förefaller det som att 

smedjan jobba exklusivt för Henriks del och skapade rustningar för enbart honom, 

inklusive de som klassas som osårbara, av vilka bara tre återstår. Den tekniska in-

novationen här består av att alla de delar som generellt skapar luckor har be-

pansrats och i princip gjort bäraren osårbar, Bilder på detta tillkommer på nästa 

sida.  

                                                 

114 Horned Helmet' 1511, Non-Commercial Licence (and Crown Copyright Licence) © Royal Armouries – 

Non-Commercial Licence. 
115 Ett slags visir som ska imitera ansiktsdrag eller ett djurs utseende. 
116 Dineley, 2015, sid 16 
117 Dineley, 2015, sid 19. 
118 Dineley, 2015, sid 19. 

Hjälm med grotesquevisir, 
tillhörande Henrik VII. 
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Under Henriks indirekta119 efterträdare Elizabeth I användes smedjan som ett sätt 

att skapa gunst hos hovet, likväl för att skapa politiska band med utländska 

monarker.120 

Smedjan utvecklar då sin estetiska stil ytterligare, vilket kan följas i Jacobeman-

uskriptet, och där skapas också olika nivåer av kostnadsram för att införskaffa 

garnityr. Antingen att köpa från det befintliga sortimentet med färdiga mönster 

och ornament, eller att beställa helt eget med unikt mönster och design. 121122123 

 

  

                                                 

119 Henrik direkta efterträdare var Edvard VI, följt av Jane Grey som bara satt i 9 dagar, följt av den 
katolska Mary I. Edvard och Mary var syskon till Elizabeth och ingen av dem satt länge, Jane Grey 
var släkt på längre håll via Henry Tudor och tillsattes för att motverka att Mary återinförde 
katolicismen som statsreligion.  
120 Dineley, 2015, sid 25. 
121 The foot combat tournament armour, Henrik VIII, Royal armouries, Leeds. 
122 The foot combat tournament armour, Henrik VIII, Royal armouries, Leeds. 
123 The foot combat tournament armour, Henrik VIII, Royal armouries, Leeds. 

Baksida av Henrik VIIs rustning, inga 
luckor är synliga 

Framsidan av samma rustning Detaljbild, artikulerat pansar bakom 
knäbucklan 
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