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När den engelska författarinnan Jan StruthWhen a knight won his spurs, in the stories of old,
He was gentle and brave, he was gallant and bold
er 1931 skrev texten till en gammal folkmeWith a shield on his arm and a lance in his hand,
lodi från Stowey, så anslöt hon sig till en
For God and for valour he rode through the land.1
tradition av riddarromantik sprungen ur
den romantiska rörelsen där riddaren betraktades som Guds ädle förkämpe och be- Än i dag är det ofta svärdet och rustningen
skyddare av kvinnor och barn. I texten lyfts som anses synonymt med riddaren som besporrar, lans och sköld fram som riddarens grepp, attribut som har en lång tradition, befrämsta kännetecken och attribut:
fäst och levande under medeltiden. Vilka
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Fig. 1. Piksporre av järn från Borg,
Östergötland. Statens historiska
museum. Foto Jackie Taffinder, Statens historiska museum, Stockholm.
Iron spur from Borg, Östergötland.
12th century. The Swedish History
Museum, Stockholm.

konnotationer gav då svärd, sporrar och annat vapengarnityr den medeltida betraktaren och hur kunde riddarsymboliken
visualiseras och användas? Här nedan presenteras några exempel på hur sporrar och
svärd i den medeltida bildkonsten använts
för att betona och framhäva manlighet och
status hos brukarna.
Sporrar
Vid arkeologiska utgrävningar utgör sporrar, eller fragment av sådana, en relativt
vanlig fyndkategori. Vid den så kallade
”Korsbetningen” i Visby, platsen för det
avgörande slaget mellan Valdemar Atterdags danska här och gotländska bönder
1361, har vid utgrävningarna 1905, 1912 och
1928–30 bland annat fem stycken sporrar
återfunnits, varav en fortfarande satt fastspänd på ägarens fot.2 I Kulturens fynddatabas Metropolis, där delar av det rika
arkeologiska materialet från stadsgrävningarna i Lund visas, finns flera sporrar återgivna i bild och även Historiska museets
”Sök i samlingarna” visar många träffar vid
en sökning.3 Även i andra delar av Euro38
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pa är antalet återfunna sporrar stort. Bland
annat har de senaste 40 årens utgrävningar i London bringat ett flertal nya sporrfynd i ljuset.4
Sporrar har varit av central betydelse
för utvecklingen av ridkonsten både under
medeltiden och i modern tid, och har använts som en del av ryttarens utrustning sedan forntiden. Till en början hade de dock
mera formen av en spetsig udd på hälen.
De är belagda åtminstone sedan 300-talet
f. Kr. och användes av både keltiska ryttarfolk och av grekerna. Den grekiska varianten, hälsporren, kom med tiden att utvecklas till den variant som vi i dag brukar
benämna piksporre (fig. 1). Till en början
hade den helt raka skänklar, vilka sedan
kom att böjas för att därigenom få bättre
passform för foten. I Norden sker denna
förändring under 1100-talet.5 Exempel på
typen kan man till exempel se i den norska s.k. ”Baldisholtapeten”, där riddaren på
apelkastad hingst som illustrerar månaden
maj är iförd just piksporrar. Även i Bayeuxtapeten förekommer dessa på ett flertal olika ställen, framförallt i stridsscenerna.

Fig. 2. Birger Perssons gravsten i Uppsala domkyrka.
Efter Peringskiöld 1719.
Sepulchral monument of
Birger Persson († 1327) in
Uppsala Cathedral.
After Peringskiöld 1719.
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Piksporren kom efterhand att ersättas
av sporrar med längre skaft och med rörlig
trissa, så kallade klingsporrar eller stjärntrissesporrar, som är kända sedan 1200-talets mitt (se fig. 9). Anledningen till detta var bland annat att rustningarna blev
mer skrymmande och rörligheten minskade. Piksporren kom dock att användas
även in på 1300-talet. Rune Norberg påpekar till exempel att lagmannen Birger Persson († 1327) på sin gravhäll i Uppsala domkyrka avbildas med just piksporrar.6 Detta
behöver ju naturligtvis inte på något sätt
innebära att lagmannen verkligen bar just
denna typ av sporrar under sin levnad, eftersom bilden på gravhällen inte är något
porträtt, utan en mer generell skildring av
en man i hans höga position (fig. 2). Att
bilden inte är porträttlik, understryks även
av framställningarna av de sju barnen som
avbildas på vardera sidorna om Birger Persson och hans maka. Bilderna av de tre sönerna och de fyra döttrarna är utifrån kön
nästintill identiskt utförda, trots att de är
olika gamla. Syftet med framställningen är
således inte att visa hur han såg ut, utan att
betona hans roll som riddare och lagman
och då är det faktum att sporrarna finns
där det som betyder något, inte vilken modell de har. Birger Persson och hans maka
Ingeborg Bengtsdotter är skildrade stående under gotiska baldakiner. Intressant att
notera är att fotställningen medvetet vridits något utåt för att sporrarna skall synas tydligt, vilket visar att de var viktiga
att återge. Man kan här tala om en kroppslig position konstruerad för att i avbildningen markera och accentuera sporrarnas
40
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både sociala och symboliska betydelse. Birger Persson är klädd i ringbrynja och försedd med både svärd och sköld med ättens
vapen, något som ytterligare styrker hans
status och befäster hans identitet. Gravstenen i svart polerad kalksten, beställd från
Flandern och unik för Sverige, återgår på
kontinentala förebilder och kan betraktas
som ett ganska typiskt exempel på hur viktigt riddarskapet var som identitetsmarkör
för den avlidne, något som framhävs med
tydligt avbildade attribut som ringbrynja,
svärd, sköld och sporrar.
Svärd
Svärd är inte lika vanliga arkeologiska fynd
som sporrar. En naturlig anledning till detta är förstås att ett svärd är svårare att tappa
bort än en sporre. Svärden användes också
av betydligt färre personer. Flertalet av de
svärd som återfunnits arkeologiskt är antingen fragmentariska eller svårt korroderade. En del av de svärd som har bevarats
till våra dagar har återfunnits i gravar i kyrkor medan andra svärd ingår i samlingar,
ofta för att de haft kopplingar till en kung
eller någon annan känd eller betydelsefull
person. Precis som sporrarna utvecklades
även svärden stil- och formmässigt, både
beroende på användningsområde och rådande stilideal. Denna utveckling omfattar bland annat längden och utseendet på
klingan, men kanske framförallt hjaltets
utformning.7 I Sverige finns ett antal välbevarade svärd i museisamlingar och kyrkor. Två senmedeltida exempel är riksföreståndaren Svante Nilsson Stures (†1512)
svärd i Västerås domkyrka och det svärd

Fig. 3. Svante Nilsson
Stures svärd, Västerås
domkyrka.
Foto Antikvarisktopografiska arkivet,
Stockhom (ATA).
Sword found in the
tomb of Svante
Nilsson Sture,
Västerås Cathedral.
15th century.

Fig. 4. Jens Holgersen Ulfstands gravsten i Vallby kyrka, Skåne.
Foto C. F. Mannerstråle, ATA.
Sepulchral monument of Jens Holgersen Ulfstand (†1523) in Vallby Church,
Scania.

som har antagits tillhöra danska riksrådet
och riksamiralen Jens Holgersen Ulfstand
(†1523). Svante Nilssons svärd har daterats
till 1400-talet och återfanns i hans grav
tillsammans med hans sönderbrutna sigillstampar (fig. 3).8
Det svärd som förknippas med Jens Holgersen skall enligt Rosencrantz ha återfunnits i riksrådets grav i Vallby kyrka då hans
kista öppnades i samband med en ombyggnad av kyrkan. Det skall sedan ha överlämnats till Statens historiska museum 1870.9

Ett svärd i samlingarna, som troligen är
identiskt med detta, ingår fortfarande i
SHM:s samlingar men är numera utställt
på Glimmingehus tillsammans med kopia
av Jens Holgersens gravsten.10 Flera forskare har genom åren försökt att få klarhet
i om svärdet tillhört riksrådet eller ej, men
något definitivt svar har inte kunnat fastställas. Curt Wallin drar slutsatsen att vapnet kan ha ägts av Jens Holgersen.11 Om
uppgiften om att svärdet har återfunnits
i graven är sann, så har vi två exempel på
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svärd som fått följa med sina ägare, som
båda var riddare, i graven. Fynd av svärd
i gravar är annars ovanligt, annat än i fallet med kungar. Troligtvis är det Svante
Nilssons och Jens Holgersens höga ämbeten som bidragit till att svärden fått följa
dem till den sista vilan. Betydligt vanligare är det då att riddare på sina gravstenar avbildas med svärd. Den nyss nämnde
Jens Holgersen Ulfstand är på sin gravsten
i Vallby kyrka avbildad stående iklädd rustning och hållande sitt svärd (fig. 4). Svärdet som avbildas är ett långt tvåhandssvärd av den typ som nyss diskuterats.
Gravstenens estetiska preferenser har rönt
ganska låg uppskattning av forskningen
under 1900-talet. Den danske konsthistorikern Christian Axel Jensen karaktäriserar den som ett naivt arbete där figuren
är rent karikatyrmässig.12 Curt Wallin berör i sin bok om Jens Holgersen och Glimmingehus detta helt kort och konstaterar
att det troligen beror på brist på kompetens vid den aktuella tiden, då någon stenmästare av Adam van Dürens kaliber inte
längre fanns i Skåne.13 Figuren är visserligen lite klumpig vad gäller proportionerna, men de negativa omdömena framstår
ändå som orättvisa och missvisande. Kanske beror de på jämförelser mellan de mer
höviskt färgade bildframställningar som
fanns på riddargravarna under 1300- och
1400-talen samt den kommande renässansens gravvårdar med mer symmetriska och
antikiserande avbildningar? Vid ett studium av gravstenen i relation till den avbildning som C. G. G. Hilfeling (1740−1823)
utförde i samband med sin skånska resa
42
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1785 framgår att den numera ganska vittrade stenen varit mycket detaljerad.14 Stenens utsmyckning har en avancerad uppbyggnad med flera dekorerade lister som
omger det centrala motivet. Som brukligt
finns hörnrundlar med de fyra evangelisterna och den döde avbildas stående under
en baldakin med en trepassform som troligen skall alludera på ett valv. Baldakinen
bärs upp av slanka kolonner och ovanför
och under denna finns rikt sirade dekorband med bandlindade liljestänglar.
Stenen skiljer sig inte heller nämnvärt i
kvalitet från många andra gravhällar från
ungefär samma tid. Riddaren Folke Gregerssons av ätten Lillie (†1507) gravhäll i
Strängnäs domkyrka utgör ett enastående
exempel på den typ av plastiskt huggna gravstenar med mer bastanta figurer som blivit
vanligare vid denna tid och som i några
fall ersatte de äldre, mer stiliserade figurristningarna på både det världsliga och det
andliga frälsets gravhällar (fig. 5).15 Folke
Gregersson avbildas på stenen iförd rustning och svärd och stenen påminner stilistiskt om Jens Holgersens, huggen några år
senare. Av den numera mycket svårlästa inskriften framgår att han var riddare: ...miles dominus Folcko.16
Kanske skall stilen på gravstenarna inte
ses som ett utslag av bristande kompetens
hos stenmästarna utan som ett väl medvetet val hos beställaren? Det sena 1400-talet
och tidiga 1500-talet var en brytningstid
mellan medeltid och det som vi i dag kallar
renässans. Redan innan medeltiden tagit
slut hade den fått en slags romantisk status i sin egen tid där högmedeltiden uppfat-

tades som mer förfinad och hövisk än den
samtida. Även riddaren hade under senmedeltiden kommit att omvärderas. På slagfältet var riddare till häst beväpnade med
omoderna lansar och hade börjat ersättas av fotsoldater med eldvapen. Riddarkulturen hade mer och mer börjat att om-

vandlas från en ren hovkultur till en mer
borgerligt inriktad ämbetsmannakultur.17
Kanske är detta förklaringen till en del av
de tendenser som kan anas i frälsets visuella manifestationer åren efter sekelskiftet 1500. Grundstenen till Glimmingehus
lades 1499 av Jens Holgersen Ulfstand.18

Fig. 5. Folke Gregerssons (Lillie)
gravsten i Strängnäs domkyrka.
Foto Sören Hallgren, ATA.
Sepulchral monument of Folke
Gregersson Lillie (†1507) in
Strängnäs Cathedral.
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Redan då var den typ av riddarborg som rat exempel på detta bruk kan ses i katedrabyggnaden utgör omodern. Kanske kan len i Canterbury i England där rustningsbåde byggandet av omoderna riddarborgar detaljer, hjälm och sköld från 1300-talet
och den nya typen av mer plastiskt utförda fortfarande finns i anslutning till Edwards,
gravhällar hos högadeln helt enkelt vara ”den svarte prinsens” grav. I Sverige finns
ett sätt att uttrycka en önskan om att be- några medeltida begravningsvapen bevavara en tid som flytt och som var på väg att rade i kyrkor – i Mariakyrkan i Sigtuna, i
ersättas av nya tankar och värderingar? De Strängnäs domkyrka och i Kristdala kyrvalda stildragen skulle i så fall vara en med- ka i Småland. Även i Uppsala domkyrka
veten arkaisering från beställarens sida. En fanns medeltida begravningsvapen kvar
beställare som mycket väl hade råd med att vid Johan Peringskiölds rannsakningar innanlita de bästa konstnärerna och hantver- an den förödande branden 1702.20 De två
karna och som dessutom hade de kontak- sköldarna i Kristdala har av Jan Raneke tolter som behövdes. Riddarskapets förutsätt- kats som stridssköldar, med förbehållet att
ningar och status hade förändrats mycket de inte behöver ha använts i strid.21 En av
sedan Birger Perssons tid.
de två sköldarna från Strängnäs domkyrka
Även under 1500- och 1600-talen skul- bär spår av att ha använts, men kanske då
le bruket att avbilda den döde riddaren snarast i torneringssammanhang. Skölden
med rustning och svärd på gravstenen fort- är utförd i trä och klädd med läder och
leva, men i en annan form och med andra ut- tyg som bemålats, något som var vanligt
tryck.
på senmedeltida sköldar av detta slag. På
baksidan finns metallbyglarna kvar, som
Svärdets och sporrarnas symbolik
markerar var bärremmen har suttit.22 CenDen dödes svärd och rustning hade även tralt placerat på skölden är Hammerstaen viktig symbolisk funktion att fylla under ättens vapen i rött och guld omgivet av
senmedeltidens riddarbegravningar. Olaus blomrankor och skölden kan genom vapMagnus skriver i sin historia om de nordis- net knytas till riddaren Nils Erengislesson,
ka folken att man i begravningsprocessio- död 1440.23
nen lät en person klä sig i den döde riddaSvärd och sporrar är än i dag symboler för
rens rustning, rida hans häst och bära hans riddarskapet och de skulle i många samsköld och svärd. Dessa överlämnades se- manhang rentav kunna betraktas som ett
dan tillsammans med hästen till den kyr- slags insignier för detta. Sporrarnas symka där begravningen ägt rum. Häst, svärd boliska betydelse var mycket djupt rotad
och rustning köptes tillbaka av släktingarna, redan under medeltiden och tillsammans
men skölden hängdes upp som minne och med svärdet och riddarkedjan var de ridäretecken i kyrkorummet, oftast i anslutning darens främsta attribut och kännetecken
till den dödes grav och tillsammans med en och utdelades vid riddarslag.24 Åtminstohjälmattrapp av trä.19 Ett ännu i dag beva- ne sedan 1000-talet har riddare dubbats i
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Europa, men förfarandet att inviga unga
krigare ceremoniellt fanns redan tidigare
hos flera folk, bland annat hos germanerna och kan betraktas som en form av initiationsrit.
Dubbningen av riddaren
Dubbningen gick till så att flatsidan av
kungens svärd lades på den blivande riddarens axel och denne svor sin trohet gentemot kungen och Gud. Det slag mot axeln som utdelades med svärdet skulle
enligt traditionen vara de sista slag med
svärd som riddaren mottog utan hämnd.
Ofta inleddes riddarslaget med ett bad för

att rena den blivande riddaren symboliskt
från jordiska synder innan han ikläddes
en vit klädnad sammanhållen av ett bälte.
Dessa symboliserade viljan att tjäna Guds
lag och att stå emot köttsliga frestelser. Efter detta försågs han med sporrar och svärd,
som hade välsignats av en präst, en ritual
som visar att riddardubbningen vid denna
tid var lika mycket en religiös angelägenhet som en social positionering.25 Det är
inte känt hur de svenska riddardubbningarna gått till, men troligt är att de följde
kontinentala förebilder.26 Heliga Birgitta
beskriver i en av sina uppenbarelser en riddardubbning, men det är sannolikt att de

Fig. 6. St Martin dubbas till riddare.
Fresk av Simone Martini, San Francesco, Assisi. Foto Konstvetenskapliga
institutionen, Stockholms universitet.
The dubbing of St Martin. Fresco by
Simone Martini, c. 1320–1325.
San Francesco, Assisi.
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religiösa inslagen har överbetonats något St Martinskapellet i San Francesco i Assisi
här. Centrala teman är dock överlämnan- – utförd under 1320-talet och skildrande
det av svärd och sköld.27
hur St Martin dubbas till riddare – är det
Dubbningarna skedde oftast i samband centrala temat i bilden när helgonet tilldemed kröningar, bröllop, torneringar eller las sitt svärd och sporrarna samtidigt fästs
andra festligheter eller evenemang där vid hans fötter (fig. 6). Vid sidan om står
kungen och frälset samlades.28 Från det två män med svärdsskida, hjälm och jaktmedeltida Sverige omtalas till exempel rid- falk, även dessa insignier för riddarvärdigdardubbningar i Erikskrönikan. De där heten. Sporrarna i sig fungerar som ett geomnämnda dubbningarna skall ha ägt nerellt kännetecken för ryttaren, och är de
rum vid bröllopet mellan kung Birger och dessutom förgyllda så markerar de också
drottning Märta som firades i Stockholm ridderskapets speciella status.31 I den frani november 1298. Dubbningar skall en- ska Ordene de Chevalerie, troligen författad
ligt källorna även ägt rum 1285, 1298 och före 1250, anges den symboliska betydel1302. År 1397 dubbades inte mindre än 133 sen för de till riddaren utdelade föremålen.
riddare vid unionsmötet i Kalmar.29 Uni- Svärdets skärpa skall påminna riddaren
onskungen Kristoffers kröning i Uppsala om att rättvisa och lojalitet hör samman
domkyrka 1441 föranledde även den ett och sporrarna om att han måste följa Guds
stort antal riddardubbningar i närvaro av befallningar.32 Även kungar bar förgyllda
Strängnäsbiskopen Tomas. Från dessa är sporrar, vilket ter sig logiskt eftersom desen ed bevarad:
sa oftast även var dubbade till riddare. FörJach bidher mik swa Gud hullan, jomfrv Mari- gyllda sporrar nämns till exempel i räkenam, sancte Erick oc sancte Knwt, at jac wil ep- skaperna för Richard III:s kröning 1483
ter min yterste macht met liiff och godz besker- och i inventariet efter Henrik VIII 1547.33
ma the helga cristna tro oc ewangelium oc halla
oc wæria kirkiona oc henna tiænara wid sina friheet och frælse, standa moth oræth och størkia
fridh oc ræth oc beskerma fadherløøs och moderløøs barn, jomfrw, ænkior och armt folk och
wara trygger och tro minom konugh oc mino
rike oc rættfærligha halla oc øwa mith riddarscap, Gudi til heders, epter mine bæzste førmaagho, swa hielpp mik Gudh.30

Från kontinenten finns betydligt fler skriftliga källor om hur riddarslagen gick till
och hur ceremonielet kring dessa var. Det
finns också ett flertal avbildningar som visar hur sporrar, svärd och kedja tilldelas
den nydubbade. I Simone Martinis fresk i
46
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Sporrarnas funktion i bildkonsten
I bildkonsten bär ofta förutom riddaren
även kungar sporrar för att markera sin samhällsposition och status. Detta gäller såväl
Valdemar Atterdag som Bibelns Heliga tre
Konungar. I Sankt Peders kyrka i Næstved, Danmark, lät sig Valdemar Atterdag
(† 1375) avbildas som stiftare, försedd med
sporrar och knäböjande vid en framställning av ”Nådastolen” tillsammans med sin
hustru drottning Helvig. Flera andra exempel på sporrförsedda stiftare finns i det
danska kalkmåleriet. I fallet med Heliga

Fig. 7. St Göran och draken.
Kalkmålning av Albertus
Pictor, 1480-tal.
Härkeberga kyrka, Uppland.
Foto Pia Bengtsson Melin.
St George and the dragon.
Mural by Albertus Pictor,
c. 1480-1490. Härkeberga
church, Uppland.

tre Konungar är det oftast den yngste av
de tre som bär sporrar och denne är påfallande ofta också iklädd mer praktfulla eller modebetonade kläder än de två övriga.
Denna tendens märks inte bara i den medeltida bildkonsten utan även i det italienska renässansmåleriet hos målare som till
exempel Vincenzo Foppa († 1515).34
Riddarhelgonen skildras också ofta
med förgyllda sporrar. Sankt Martin har
redan nämnts, andra exempel är Sankt

Göran. I Albertus Pictors framställning av
Sankt Görans strid med draken i Härkeberga kyrkas vapenhus bär helgonet gyllene sporrar med stjärntrissa (fig. 7). Färgupplevelsen är i dag dock en helt annan,
då den tidigare gyllengula färgen på sporrarna genom oxidering av den som pigment använda blymönjan genom århundradena som passerat ändrats till en mörkt
rödbrun nyans. Liknande färgförändring
kan även ses i Sankt Görans numera brunordic review of iconography 47
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Fig. 8. De s.k.
”Sankt Olavs hjälm
och sporrar”.
Foto Statens Historiska Museum,
Stockholm.
The so-called “Spurs
and helmet of Saint
Olav”. The Swedish
History Museum,
Stockholm.

na rustning. Nästan exakt likadana sporrar
som Sankt Göran bär också Sankt Martin
i samma målningssvit. Det är vanligt förekommande att Sankt Martin bär sporrar i
den episod där han delar sin mantel med
en tiggare. Sporrarna och svärdet blir här
ett sätt att markera Martins status som officer, men också att visualisera det världsliga liv som han sedan tar avstånd från. Flera
exempel på motivet finns förutom hos Albertus Pictor även hos andra senmedeltida
verkstäder, till exempel hos den gotländska
så kallade ”Passionsmästaren” i mitten av
1400-talet, hos Örjan målare i Valö kyrka i
Uppland på 1520-talet men även i det övriga nordeuropeiska materialet.35
Sporren i myt och nationell propaganda
Bevarade sporrar har ibland även förknippats med verkliga kungar och furstar. Ett
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talande exempel är det par långa stjärntrissesporrar med krönta minuskel-S som tillsammans med en hjälm av saladtyp, en
hjälmmodell typisk för det sena 1400-talet med en smal siktglipa, förvaras i Statens
historiska museum i Stockholm (fig. 8).36
Vapengarnityret, som traditionellt går under beteckningen ”Sankt Olavs hjälm och
sporrar”, har funnits i museets samlingar
sedan 1865. De hade då varit uppsatta som
trofé i Stockholms Storkyrka ända sedan
de sades ha rövats från Trondheims domkyrka av Erik XIV:s trupper 1564.37 En
annan, mer trolig uppgift, är att de istället tagits på Steinvikholms slott.38 De kan
i vilket fall som helst knappast ha tillhört
kung Olav Haraldsson († 1030), eftersom
de på stilistiska grunder med säkerhet kan
dateras till senare delen av 1400-talet. Göran Axel-Nilsson har framkastat tanken att

Fig. 9. Sporren från
Falebro, Uppland.
Foto Statens Historiska
Museum, Stockholm.
The rowel spur from
Falebro, Uppland.
The Swedish History
Museum, Stockholm.

de istället skulle ha kunnat tillhört Sten
Sture d.ä.39 Det som är väsentligt i denna historia är nog inte vem som verkligen
har burit sporrarna, utan vem som antas ha
gjort det. Föremålen i sig har, bortsett från
att de är exempel på utmärkt vapensmide
från 1400-talet, ett ganska litet egenvärde.
När de förknippas med kända och mäktiga
personer händer emellertid något: de laddas med magi och får en både historisk och
nationell innebörd. I Erik Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna avbildas till exempel hjälmen och sporrarna liggande på en
kudde på ett sätt som osökt för tankarna
till hur riksregalier brukar avbildas liggande på ett hyende.40 Det faktum att hjälmen
och sporrarna avbildas i Suecian visar att
de tillmättes stort nationellt symbolvärde.
De har här fått funktionen att som krigsbyte påminna om att Sveriges framgång-

ar i krig under stormaktstiden inte är något nytt, utan en naturlig följd av ett stolt
och ärorikt förflutet. På liknande sätt har
även mytbildningen kring ”drottning Margaretas gyllene kjortel”, ett krigsbyte från
Danmark som numera är ett av de främsta
föremålen i Uppsala domkyrkas textilsamling, använts i den nationella propagandan.
Här har många diskussioner kretsat kring
vem kjorteln har tillhört, något som kanske egentligen inte är av så stor betydelse
rent dräkthistoriskt.41
Ett exempel på hur en medeltida sporre återfinns under 1600-talet och får en ny
symbolisk ”laddning” är sporren från Falebro i Danmarks socken i Uppland. Sporren
ingår i Statens historiska museums samlingar (SHM 322:1) och har ursprungligen
ingått i Antikvitetskollegiets samlingar
(fig. 9). Den hittades 1648 och publiceranordic review of iconography 49
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des av riksantikvarien Johan Peringskiöld äldrahemmet. En liknande skildring med
i hans Monumentorum Sveo-gothicorum samma tema återfinns på en stor vävnad i
1710.42 Peringskiöld daterade sporren till slottet i Marburg i Hessen, Tyskland. Bo1100-talet på grundval av fyndplatsen, naden, som är från mitten av 1400-talet,
där ett slag skall ha stått mellan svenskar ingår numera i Marburgs universitets samoch danskar 1161. Rent stilistiskt är spor- lingar, men har från början tjänat som
ren utan tvekan från 1400-talet med böj- matta i Elisabethkirche i samma stad.44
da skänklar, lång hals med stjärntrissa samt Även här är den förlorade sonen försedd
hängande, dekorativa löv. Peringskiöld ut- med långa stjärnsporrar och bär dessutom
gick helt enkelt i sin datering utifrån sla- svärd. Den mycket luxuösa klädseln i komget och fyndplatsen och inte utifrån spor- bination med sporrarna och svärdet utgör
ren i sig.43 Även här har vi ett exempel på en kontrast till hur den förlorade sonen
stormaktstidens vilja och strävan efter att återges längre fram i berättelsen. I de scerekonstruera den medeltida historien ge- ner där han har kastats ut från bordellen
nom att till den knyta enskilda föremål eller där han vallar svinen, framställs han i
för att belägga historiska händelser och sä- stället ofta i enbart underkläder för att ungenomspunna personers existens. Föremå- derstryka hans armod. Sporrarna och svärlen blev i sig garanter för den historia som det används medvetet i framställningen
de ingått i, trots en skillnad på flera hund- för att betona rikedom och hög status.
ra år och att personer de förknippas med i
Svärd tillhör genom sin koppling till
många fall enbart är mytiska.
ridderskap och strid en typiskt manlig sfär
under medeltiden, men även sporrar anEn mång fasetterad betydelse:
vända symboliskt eller som mode- eller
makt, genus och individ
dräktdetalj tycks vara något typiskt manInom den senmedeltida bildkonsten får ligt och i den medeltida bildkonsten hör
sporrarna till viss del också en mer mång- kvinnor iförda sporrar till ovanligheterfasetterad betydelse. De är inte längre en- na. I de fall som de ändå förekommer, rör
bart en symbol för ryttaren, riddaren eller det sig om kvinnor som under långa resor
kungen, utan används som en mer generell till häst använder sig av sporrarnas funksymbol för rikedom. Ett exempel på motiv tionella egenskaper. ”Frun från Bath” i
där sporrar markerar rikedom är framställ- Geoffrey Chaucers Canterbury Tales bär
ningar av liknelsen om den förlorade so- när hon ger sig i väg ”a paire of spores sharnen (Luk. 15:11–32). I Amunds målningar pe”.45 Händelsen finns avbildad i det så
från 1494, i den numera nedbrunna Söd- kallade Ellesmere-manuskriptet av Canra Råda kyrka, var den förlorade sonen terbury Tales. Frun, med pilgrimshatten
klädd i eleganta kläder, rejält tilltaget bäl- ovanpå det exklusiva huvudlinet och med
te och sporrar i den bildrundel som visade piska i handen, bär stjärntrissesporrar som
hur han som en rik, ung man rider från för- skymtar fram under den långa kjorteln.46
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Att kvinnor inte använde sporrar på samma sätt som män kan helt enkelt bero på
dräktskicket. Kvinnors långa kjortlar gjorde att sporrarna helt enkelt inte syntes. De
var av detta skäl också opraktiska och bör
ha fastnat i kjortelfållen.47 De praktiska anledningarna till att kvinnor sällan bar sporrar är övertygande, men man ska inte bortse
från att den starka laddning som sporrarna
som riddarinsignier hade, med stor sannolikhet kan ha påverkat här. Det är naturligtvis svårt att bevisa, men kravet på decorum kan ha bidragit till att även sporrar
tillhörde en typiskt manlig sfär och därför
undveks av kvinnor.
I dagens samhälle är sporrar knappast
till någon större nytta eller glädje för andra
samhällsgrupper än professionella tävlingsryttare och deras form och utseende
är dessutom helt inriktad på funktionen:
praktiska, rostfria och utan någon som
helst form av dekor. Under medeltiden var
situationen en helt annan; sporrarna var
inte bara något man använde för att mana
på hästen framåt, utan kom med tiden
även att få stor ceremoniell och modemässig betydelse. Sporren kom i vissa kretsar
alltmer att betraktas som en del av dräkten och var ofta dekorerade med hängande beslag i form av löv, blommor eller bokstäver. Kläder och dräktdetaljer användes
under medeltiden, liksom idag, inte enbart för att skydda kroppen, utan även för
att signalera till omgivningen vem man
är, vem man skulle vilja vara eller önskar
att bli uppfattad som.48 Detta gäller i hög
grad även för vapen, som svärd och dolkar,
och för mer omsorgsfullt utarbetade och

ornerade rustningsgarnityr. Dessa har naturligtvis använts av praktiska skäl för att
försvara sig i strid eller för att avskräcka
motståndare, men de har i hög grad även
använts för att markera status och identitet
hos deras bärare. Även i dag är både svärd
och sporrar starkt förknippade med riddare och riddaren i sig är i sin tur i många
fall något som ofta betraktas som en symbol för eller rentav synonymt med medeltiden. I den medeltida konsten kan svärd
och sporrar fungera som symboler för ryttaren, kungen och riddaren och blir då indirekt symboler för manlighet. Är det då
sporrarna som gör mannen? Nej, sporrarna lever inget eget liv, utan det är först i det
ögonblick som de bärs av, eller förknippas
med en person, som de laddas med symbol- och statusvärde. Sporrarna speglar i
hög grad sin bärares livsstil, något som gör
att man kan dra slutsatsen att det snarare
är mannen som gör sporrarna än tvärtom.
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Noter
1 ”When a Knight won his Spurs”, en psalm för
barn, är baserad på en gammal folkmelodi från
Stowey. Texten till melodin skrevs 1931 av den
engelska författarinnan Jan Struther (1901–1953).
2 Thordeman 1939 är än i dag standardverket om
korsbetningsfynden. Avb. fig. 129–130.
3 Fynddatabasen Metropolis kan nås via Kulturens websida www.kulturen.com (Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, Lund). Sök
i samlingarna via www.historiska.se/data
4 Se katalogdelen i Ellis & Egan 2004, 130–156.
5 Norberg 1971, 532.
6 Norberg 1971, 532.
7 För svärdstypologier och utveckling, se Oakeshott, 1991 & 1994.
8 Om Svante Nilssons svärd, se Seitz 1959, 11–22.
9 Rosencrantz enligt Wallin 1979, 28–29.
10 Inventarienummer SHM 27706.
11 Wallin 1979, 29.
12 Jensen 1951, 92.
13 Wallin 1979, 31.
14 Hilfelings avbildning finns bl.a. i Antikvarisktopografiska arkivet, Stockholm.
15 Lindahl 1968, 53–54.
16 Se vidare Bennet & Bohrn 1974, 97–98.
17 Bengtsson 1999, 28–29; Keen 1984, 238–239.
18 Arbetet med byggnaden påbörjades samma år av
den westfaliske stenmästaren Adam van Düren.
För en närmare presentation av byggnaden och
dess historia, se Glimmingehus 500 år, 1999.
19 Olaus Magnus, 47:e kap., 16:e boken, 1976, 218;
Lindahl 1968, 54.
20 Peringskiöld 1719, 85; Lindahl 1968, 55–56; Bengtsson 2010, 429–430.
21 Raneke 1978, 228–232.
22 Bennet & Bohrn 1974, 106.
23 Bennet & Bohrn 1974, 106.
24 Keen 1984, 65.
25 Se t.ex. Gies, 1984; Hopkins 1990.
26 Bengtsson 1999, 44.
27 Rosén 1969, 171.
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