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Historiska arkeologer arbetar i princip alltid med rela-
tionen mellan ting och text. Ting och text ses ofta som 
separata företeelser, men ibland förekommer texter på ting 
av mer handfast natur. Relationen mellan skrift och dess 
materiella verklighet blir då mycket påtaglig. Runstenar 
är ett sådant exempel som ofta behandlats av forskningen 
(Andrén 1997a, 2000b). Samma intresse har dock för-
vånansvärt nog inte ägnats de många inskriftstavlor som 
framför allt från slutet av 1400-talet och framåt sattes upp 
på olika typer av profana byggnader, slott och herrgårdar, 
samt på köpmanshus i städerna. Dessa inskriftstavlor, ofta 
försedda med vapensköldar, bomärken och andra bilder, 
berättar om individer, personliga nätverk, enskilda hän-
delser och ger även uttryck för olika typer av känslor. De 
kan vara författade på svenska, danska, tyska, franska eller 
latin. Valet av språk och placeringen av tavlorna påverkade 
självfallet hur lättillgängliga de var för en tilltänkt publik 
(jfr Hansson 2016; Smed 2017). Syftet med den här ar-
tikeln är att kort behandla de texttavlor som den danske 
adelsmannen Sivert (Sigvard) Grubbe på 1630-talet satte 
upp på sina herrgårdar Hovdala och Torup i Skåne. Vem 
var tavlorna till för och varför sattes de upp?

Huvudpersonen
Släkten Grubbe kan följas i olika förgreningar sedan slu-
tet av 1200-talet, med ursprung på Själland (DAA 1895; 
Bøggild-Andersen 1979–1984). Den här aktuelle Sivert 

Grubbe föddes 6 mars 1566 på godset Lystrup på östra 
Själland som son till Eiler Grubbe och hans hustru Else 
Björnsdotter (Laxmand) från Hovdala. Sivert utbildades i 
bland annat Köpenhamn, Wittenberg, Basel och Altdorf 
och gjorde som ung en studieresa i Tyskland och Italien. 
År 1589 blev han utsedd till sekreterare i det kungliga 
kansliet och 1599 deltog han i den nytillträdde kungen 
Kristian IV:s resa till Nordkap. Från 1602 till 1628 var 
han länsman på Malmöhus. Sivert dog den 27 mars 1636, 
just 70 år fyllda. År 1602 hade han gift sig med Hilleborg 
Knudsdatter till Torup. Paret fick tvillingdöttrarna Else 
och Hilleborg år 1613 men hustrun avled i barnsäng och 
lilla Hilleborg kort tid därefter. Den andra dottern Else 
gifte sig 1629 med Jochum Beck till Gladsaxe. Även hon 
gick dock bort i barnsäng redan 1631 när hon födde en 
dotter, som också fick namnet Hilleborg (DAA 1895; 
Bøggild-Andersen 1979–1984).

Sivert Grubbe var en typisk högaristokrat i senrenäs-
sansens Norden, men samtidigt ovanligt berest och beläst 
(Fig. 1). Han skrev dessutom dagbok på latin (Rørdam 
1873, 1878). Av dagboken framgår hur fäst han var vid 
sin hustru och dottern Else. Dagboken slutar i princip 
med en smärtsam beskrivning av dotterns död 1631 och 
en bön till Gud om att snart få återförenas med hustru 
och barn (Bøggild-Andersen 1979–1984).

Inskrifterna
Torup är ett renässansslott öster om Malmö. Det uppfördes 
på 1530-talet efter grevefejden. I mitten av 1500-talet ärv-
des Torup av Greger Truidsen Ulfstand, vars dotterdotter 
Hilleborg kom att bli Sivert Grubbes maka. Hilleborg 
medförde Torup i det gemensamma boet (Hahr 1918; 
Reisnert 2012, 2016).

Sivert Grubbe vistades ofta på Torup under de år 
han var länsman på Malmöhus. Sivert och Hilleborgs 
övertagande av borgen kom att manifesteras på flera 
sätt, inte minst genom uppförandet/omgestaltandet av 
borgens nordvästra torn. Denna prestation noterades dels 
genom att Sivert och Hilleborgs vapensköldar sattes upp 
på tornet, dels genom en texttavla som sattes upp ovan 
det yttre portvalvet på borgens norra sida. I borgens inre 
smyckades även överstycket till en sandstensspis med 
parets vapensköldar. Texten på den stora texttavlan, som 
har en påtaglig och väl synlig placering direkt ovanför 
portvalvet in till borggården, är på latin.

Tunga ting med text 
Sivert Grubbe och eftermälet

Martin Hansson

Fig. 1. Sivert Grubbe år 1613. Kopierad målning på Torups slott. 
Originalet hänger på Fredriksborgs slott, Danmark, inv. nr A 759. 
Konstnären är okänd. Foto: Anders Reisnert 2012.
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hic quod majores posuerunt posteritati unica 
cura quibus, velle prodess suis pari nos studio fas 
est accepta tueri; nobis et nostris sic placuisse 
est. feci ego quod potui, veteres mea cura 
refecit aedes et turres hic quoque feci novas 
et quae proterea spectanda hinc inde videntur 
sunt vigili studio cuncta parata meo vos que mei 
quicimque eritis, servata repertum, servasse est 
satius quam voluisse novum. vivite et unanimi 
fraterno in amore nepotes utque bene hic liceat 
vivere amate deum. gratae memoriae meorum 
majorum posteris et posteritati, si qua futura 
est. p.f.q.c. sigvardus grubbius h.f. anno mdcxxxii

Då ett arvegods har beskärts efterkommande av för-
fäder, vilka haft blott en enda omsorg, den att vilja 
gagna de sina, tillhör det oss att med samma nit söka 
bevara vad vi fått mottaga. På detta sätt må vi gagna 
oss själva och de våra. Jag har gjort, vad jag kunnat. 
Med omsorg har jag återställt de gamla byggnaderna. 
Även har jag byggt nya torn. Och allt, som dessutom 
synes värt att taga i skärskådande, har av mig blivit 
ordnat med omsorgsfull flit. Och I, mina efterkom-
mande, vilka I än månde bliva, söken bevara, vad I 
haven fått. Bättre är att bevara än att vilja skapa nytt. 
Leven, efterkommande, i endräktigt sinne och broder-
lig kärlek och såsom I bäst kunnen: älsken Gud, Till 
tacksam hågkomst av mina förfäder åt efterkomman-
de och eftervärld om någon bliver. Sigvard Grubbe 
Anno 1632. (Svensk översättning efter Hahr 1918, 25)

Hovdala slott ligger strax söder om Hässleholm. Här fanns 
redan under medeltiden en befäst huvudgård på Gårdsta-
liden, vilken strax efter år 1500 flyttade till sin nuvarande 
plats (Ödman och Ödman 2011). Idag består Hovdala 
av en trelängad anläggning omgiven av en vallgrav med 
tillhörande förborgsanläggning kantad av ekonomibygg-
nader. Ingången till anläggningen skedde via förborgen 
genom ett för platsen enormt stort, fristående porttorn. 
Hovdala var del av den godsmassa Sivert Grubbe ärvde 
efter sin moder, Else Björnsdotter Laxmand.

På det stora porttornet satte Sivert Grubbe upp sina 
texttavlor. På utsidan av tornet, ovan portvalvet, sitter en 
tavla i kalksten med vapensköldar för släkterna Grubbe 
och Laxmand, samt en kort text på latin (Fig. 2):

si decipit qvi despicit cadvcvs immortalia 
stvltescit ergo qvi excolit æternvs hæc 
mortalia sigvardis grvbbis (Coyet 1904)

 Om fel tar den förgänglige odödlighet föraktande en 
dåre blir den evige till detta livet traktande Sigvard 
Grubbe. (Svensk översättning efter Olsson 1920, 30)

Bågkanten till portvalvet är utsmyckad med tre lejon-
skulpturer. Vapensköldarna refererar till Sivert Grubbe 
samt hans mor från släkten Laxmand. På utsidan av 
porttornet finns även ankarjärn i form av bokstäver. Idag 

framträder initialerna SG och FCG. De representerar 
sannolikt Sigvard Grubbe och hans hustru Hilleborg 
Cnutsdatter. Ett annat ankarjärn visar texten ANNO 
MDC, dvs. år 1600.

Ytterligare två tavlor med sammanhörande text sitter på 
porttornets insida ovan portvalvet. Båda har text författad 
på latin och de är placerade invid varandra. Den övre är 
större och mer rektangulär, den undre mer kvadra tisk. 
Texten börjar på den övre tavlan och fortsätter på den 
nedre. Den berättar om det svenska försöket att storma 
Hovdala 1612:

hic qvam stare vides turris perterrvit hostes 
vastaret nostros cum male svecvs agros forte 
metvs fvgere et hostes dare terga coegit 
nvminis in tvrri vis qvoqve forsan erat. 
memoriae conservatea hvjvs curiae beneficio 
hvjvs tvrris cvm svecvs omnia circvmcirca 
flamma et ferro hostiliter vastaret civitate 
weja incensa xii jan mdcxii et hanc cvriam bis 
aggredi tentaret salvam tamen er intentam 
reliqvit. sigvardus grubbivs h.f.f.p.c.c. mdcxxxiii

Det torn som du här se stå, förskräckte fienden då 
svenskarna skövlade våra fält; kanske tvingade fruktan 
fienden att fly och vända ryggen, till äventyrs var det 
även försynens makt i tornet. Till minne av att denna 
gård skyddades genom detta torn. Då svensken med 
eld och svärd fientligt härjade hela den kringliggande 
nejden, försökte han även, sedan staden Wä d. 12 Jan. 
1612 blivit uppbränd att två gånger anfalla denna 
gård, men lämnade den oskadd och okränkt. Sivert 
Grubbe har uppsatt detta 1633. (Svensk översättning 
efter Olsson 1920, 32)

Av texten lär vi oss dels att tornet fanns år 1612 vid det 
svenska stormningsförsöket, dels att texttavlan sattes upp 
drygt 20 år senare. Den yttre tavlan saknar datering, men 
det är sannolikt att denna satts upp samtidigt som de inre, 
dvs. på 1630-talet. Om så är fallet visar kombinationen 
av vapensköldarna Grubbe/Laxmand att Sivert valde att 
poängtera förbindelsen med sin moder och släkten Lax-
mand. En dendrokronologisk datering i samband med en 
fasadrenovering av porttornet visade att tornet uppförts 
år 1600 (Juhlin Alftberg och Nilén 2010, 5). Detta stäm-
mer också med den datering som visas av ankarjärnet på 
tornets utsida. Även på Hovdala satt texterna lätt synliga 
för besökare, och betonade anläggningens mest manifes-
ta byggnadskropp, det tretton meter högra porttornet.

Avslutning
Sivert Grubbe var en man av sin tid. Välutbildad, lärd 
och berest levde han ett liv i samhällets absoluta topp, 
samtidigt som hans privatliv kantades av nära och käras 
dödsfall. På ålderns höst lät han sätta upp texttavlor som 
kompletterades med hans egen, hustruns och moderns 
vapensköldar. Vapensköldarna framhäver inte bara ägande 
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utan också det aristokratiska nätverk som dessa personer 
tillhörde. Tavlorna sattes upp på väl synliga platser vid 
ingångarna till Torup och Hovdala. Men även om tav-
lorna och sköldarna säkerligen var målade (Thun 1967) 
och därmed väl synliga, lär valet av latin som språk ha 
begränsat gruppen mottagare av texternas innehåll be-
tydligt. Det framstår närmast som om avsikten enbart var 
att meddela sig med sina likar bland bildade aristokrater 
och präster, de som både kunde läsa latin och var insatta 
i tidens symbolspråk och heraldik.

Texten på Torup måste också läsas mot bakgrund att 
Siverts båda döttrar 1632 var döda. Den har ett mora-

liserande anslag och talar om vikten av att förvalta vad 
tidigare generationer byggt upp. När texten sattes upp 
var Siverts enda överlevande barnbarn Hilleborg hans 
arvinge, men eftersom hon då bara var ett år gammal, 
var nog frågan om vem som skulle komma att förvalta 
hans arv oklar, vilket tydligt märks av textens innehåll. 
Texten kan närmast ses som en bruksanvisning för de 
efterkommande. Att texterna sattes upp mot slutet av 
Siverts liv visar också en strävan att skapa ett minnesmärke 
över sig själv, att styra det egna eftermälet. Kanske kan 
man här tala om det tidiga 1600-talets motsvarighet till 
vikingatidens runstenar.

Fig. 2. Tavla i kalksten med vapensköldar för släkterna Grubbe (till vänster) och Laxmand (till höger), samt en kort text på latin på utsidan av det 
stora porttornet på Hovdala. Bågkanten till portvalvet är utsmyckad med tre lejonskulpturer som varit bemålade. Foto: Martin Hansson 2014.




