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BARON HENRIK VON VEGESACK 
SECRETARUL CASEI NOBILIMII – RIDDARHUSET: 

 

"EU CONSIDER C~ NU ESTE NEVOIE DE TITLURI, C~CI PUTEM AVEA RESPECT {I  
CONSIDERA}IE UNII FA}~ DE AL}II CHIAR {I F~R~ ACESTE TITLURI." 

 

 
Silvia Constantinescu: De[i am 
citit câte ceva despre Casa 
Nobilimii ca stare social` a 
societ`]ii suedeze, deci nu m` 
refer în primul rând la cl`direa 
cu acela[i nume, cuno-[tin]ele 
mele sunt limi-tate [i desigur c` 
sunt [i mul]i din cititorii mei care 
n-au suficiente cuno[tin]e despre 
Casa Nobilimii. De aceea m-am 
gândit s` prezint în CURIERUL 
ROMÂ-NESC Casa Nobilimii. 
Te rog s` explici ce este Casa 
Nobilimii. 
 

Baron Henrik von Vegesack: De 
fapt, de la început Casa Nobi-
limii este o fost` Cas` a 
Parlamentului. Pentru a dovedi 
aceasta trebuie s` ne întoarcem 
în timp la secolul XVII, când 
conducerea Suediei consta, pe 
lâng` Rege, desigur, din patru 
st`ri sociale. Aceasta era atunci 
reprezentarea natural` a 
poporului suedez: nobilii, preo]ii, 
burghezii [i ]`ranii (proprietari 
de p`mânt, n.tr.). Aceasta era 
modul natural de reprezentare. 
Fiecare stare era obligat` s` aibe 
un loc propriu de adunare. St`rile nu se adunau 
niciodat` în Riksdag-ul (parlamentul) s`u în acela[i 
timp, ci aveau fiecare adunarea sa. Pe atunci se afla în 
Ora[ul Vechi (din Stockholm, n.tr.) un apartament pe 
strada Prästgatan, în apropiere de Biserica German`, 
unde î[i ]inea nobilimea adun`rile. Dar localul acela 
era prea mic [i s-au f`cut încerc`ri de a se g`si un 
local nou, mai mare, în afara ora[ului. Iar când s-a 
c`utat în afara ora[ului, s-a nimerit aici. Aceasta, 
deoarece Stockholm, în secolul XVII, era constituit, 
în principiu, doar din Ora[ul Vechi. În afar`, pe insule 
[i unde se afl` acum Gara Central`, era o idil` rustic`. 
Aici nu era lips` de spa]ii [i atunci s-a g`sit terenul 
acesta, pe la 1630 [i ceva, iar cu ajutorul lui Axel 
Oxenstierna s-a cump`rat terenul acesta [i s-a primit 
aprobarea de a cl`di Casa aceasta. Lucr`rile de 
construc]ie s-au început în 1641 [i în leg`tur` cu 
construirea casei acesteia circul` multe pove[ti. Ea a 
fost gata în 1672, când s-a luat în folosin]`. Scopul 
era ca ea s` fie un local de adunare pentru nobilime [i 
Sala Mare din Cas`, Sala Casei Nobilimii, este tocmai 
un astfel de local pentru adunare. În localul acesta 
puteau fi adunate în trecut pân` la 1.000 de persoane. 
Azi, ]inând seama de prevederile pentru prevenirea 
incendiilor [i a[a mai departe, num`rul maxim de 
oameni care au voie s` se adune acolo este de 300. 
 

S.C.: Cine apar]ine Casei Nobilimii?  
 

H.v.V.: Primul punct de plecare important este c` azi, 
în Suedia, apartenen]a la Casa Nobilimii nu înseamn` 
nimic deosebit. Adic`, nu se poate spune c` aici 
apar]in doar persoanele cutare [i cutare, ci cei care 
apar]in Casei Nobilimiii locuiesc în toate col]urile 
]`rii, au toate meseriile la care ne putem gândi [i 
apar]in tuturor vârstelor. Singurul lucru care de fapt 
este cel mai mic numitor comun al lor este Casa 
aceasta. C`ci to]i membrii sunt proprietari împreun` 
ai acestei Case [i to]i membrii b`rba]i maturi pl`tesc 
în fiecare an o tax` pentru a ]ine Casa în func]iune. 
R`spunderea comun` a lor este aceast`  
Cas`. În rest, cei ce apar]in Casei tr`iesc în societate 
precis ca to]i ceilal]i membri ai societ`]ii [i în Suedia 
lucrul acesta nu este cu nimic special. 
 
 

S.C.: Persoanele care intr` în aceast` Cas` trebuie s` 
fie nobili? 
 

H.v.V.: Da. Din cele 2.900 de neamuri (stirpe) care 
au fost înnobilate de-a lungul anilor, exist` azi 
aproximativ 600 de neamuri (stirpe) r`mase în via]`. 
 

S.C.: Azi Regele nu mai are voie s` înnobileze în 
Suedia. Când a încetat aceasta [i care este cauza? 
 

H.v.V.: În mod formal, aceasta a încetat abia în 1974, 
dar nici unul dintre Regii suedezi din urm` nu au 
folosit aceast` posibilitate. Ci, ultimul rege care a 
f`cut aceasta a fost Oscar al II-lea (1829-1907, rege 
1872-1907, n.tr.), care l-a înobilat pe cunoscutul 
descoperitor geografic suedez Sven Hedin (1865-
1952, înnobilat în 1902, n.tr.) [i scutul acestuia atârn` 
[i el în Sala Casei Nobilimii.  
 

S.C.: Se poate vorbi despre modific`ri în structura  
nobilimii suedeze din secolul XVII [i pân` azi? 
 

H.v.V.: Exist` o mare modificare în ultimele secole, 
mai ales în anul 1866, [i anume aceea c` înainte de 
1866 un reprezentant din fiecare neam era deputat pe 
via]` în parlament. Aceasta însemna o mare influen]` 
asupra hot`rârilor luate în Suedia. Aceasta a disp`rut 
complet începând cu anul 1866 [i singurul lucru care 
a r`mas pentru nobilime este Casa de aici. În rest, nu 
exist` nimic special cu cei care apar]in acestei Case. 
 

Octavian Ciupitu: Cum a ap`rut nobilimea în Suedia? 
 

H.v.V.: Deja în secolele XII-XIII au început regii s` 
descopere c` era bine s`-[i procure o armat` 
permanent` prin a-i l`sa pe unii, care puteau s` 
între]in` un cal [i un c`l`re] în slujba regelui, s` nu 
pl`teasc` impozit, ceea ce se numea c` erai ”frälst 
(scutit) de impozit”, de unde s-a format expresia 
”frälse” (scutit, scuti]i, subîn]eles de impozite, mai 
apoi nobil, nobilime; n.tr.). Lucrul acesta a fost 
decretat prima oar` în Regulamentul de la Alsnö, care 
s-a f`cut la 1280. Acolo se descrie tocmai c`: cei care 
puteu s` între]in` un cal [i un c`l`re] în slujba regelui, 
sc`pau s` mai pl`teasc` impozit. 
 

S.C.: Ca [i în celelalte ]`ri. 
 

H.v.V.: Oh, da, lucrul acesta nu este ceva special 

pentru Suedia, dar era o rezolvare 
ieftin` pentru rege ca s` aibe o mic` 
armat` permanent`. Aceast` rezolvare 
era bun` [i pentru individ, care în felul 
acesta avea mai pu]ine cheltuieli. 
 

S.C.: Ai vorbit despre diferite 
activit`]i care au loc în aceast` Cas`. 
Care sunt activit`]ile acestea? 
 

H.v.V.: Dac` începem cu activit`]ile 
de baz`, exist` o deviz` a Casei [i 
anume ”Arte et Marte” [i ”Arte” st` 
”pentru Art`”, iar ”Marte” st` ”pentru 
serviciul de r`zboi”. Adic`, pentru art` 
[i pentru serviciul de r`zboi au fost 
cele dou` feluri în care s`-l serveasc` 
nobilimea pe Rege. Iar în secolele 
XVII-XVIII servirea a fost foarte mult 
în numele servi-ciului de r`zboi. Dar 
acum, tot mai mult se încearc` s` s` 
profileze p`r]ile artistice. Se poate 
spune c` primul concert public suedez 
a avut loc tocmai aici, în Casa 
Nobilimii, în 1731 [i el a fost executat 
de p`rintele muzicii suedeze, Johan 
Helmich Roman (1694-1758, n.tr.). 
A[a c` exist` o tradi]ie veche în a avea 
activitate cultural` în Casa aceasta, iar 
în prezent avem foarte multe concerte, 

avem chiar ceva ce am putea numi ca fiind propria 
noastr` forma]ie orchestral` [i care este Stockholms 
Symfonietta, care are în mod regulat concerte publice 
aici. Mai avem, de asemeni, un num`r de ansambluri 
care cânt` melodii istorice [i lucr`ri de Bellman (Carl 
Michael, 1740-95, între altele compozitor suedez de 
cântece de pahar, n.tr.), Vivaldi (Antonio, 1678-1741, 
compozitor italian, n.tr.) [i a[a mai departe. A[a c` 
încerc`m s` avem o ofert` larg`. În rest, Casa este 
deschis` pentru public în fiecare zi între 11:30 [i 
12:30, în afar` de s`rb`torile legale, sâmbete [i 
dumineci, precum [i de s`rb`torile de familie mai 
mari [i altele la fel. A[a c` exist` o larg` ofert` 
cultural` [i aceasta se manifest` [i o dat` pe an, 
începând de anul acesta, prin ceea ce noi numim ”Zile 
culturale”, iar anul acesta, în mai, am avut o 
s`pt`mân` pe care am dedicat-o zilelor culturale, 
adic` am avut atunci tot felul de prelegeri, printre 
altele de la Academia de Beletristic` [i de la 
Academia de {tiin]e am avut actvit`]i seara [i am 
avut multe evenimente culturale. Iar acele ”Zile 
culturale” au avut r`sunet la stockholmezi [i printre 
turi[ti, a[a c` le vom permanentiza în viitor. Casa 
Nobilimii se folose[te mult de membri pentru nun]ile 
lor, pentru s`rb`torilile de 40, 50, 60 de ani [i a[a mai 
departe, dar sunt posibilit`]i de a se împrumuta Casa 
[i de c`tre companii foarte renumite. Singura limitare 
care am f`cut-o este s` nu permitem be]ii pentru 
publicul tân`r, ci trebuie s` fie companii industriale 
sau de afaceri care s` poat` avea grije de Casa f`r` a i 
se produce daune. 
 

S.C.: Ave]i activit`]i prin care s` ajuta]i b`trânii, 
copiii, etc?  
 

H.v.V.: Da. Noi administr`m aproximativ 325 de 
funda]ii [i scopul acestor funda]ii este de a se genera 
bani pentru a putea sprijini nevoia[i, în primul rând 
membri afla]i la nevoie. În fiecare an primesc ajutor 
2.000 de persoane, care sunt de fapt studen]i [i 
v`duve, dac` am simplifica pu]in; sunt nevoia[i, dar 
cei care primesc ajutor de între]inere sunt în principal 
persoane care studiaz` [i v`duve.  

 
 
 

Baronul Henrik von Vegesack, secretarul Casei Nobilimii,  
prezentând colec]ia de por]elanuri cu blazoane nobiliare. 
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