
Vapenbilden 61:2005 273

VAPENBILDEN
Forum för Svenska Heraldiska Föreningen

Nr 61, mars 2005

VAPENBILDEN

Jens Billeskolan i Billesholm i Skåne har i gåva fått en träskulptur som tidigare hängt på
företaget Isover. Skulpturen är av utseendet att döma troligen gjord omkring 1900-talets första
hälft. Den passar bra att hänga i skolan, eftersom den föreställer vapnet för befallningsmannen
över Gotland Jens Bille (1531–1575). Han byggde Billesholm och skolan är namngiven efter
honom. På bilden överräcker Mats Lindquist från Isover vapnet till skolans rektor Anita Leo.
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Kontakta oss
www.heraldik.se

VAPENBILDEN utges med fyra num-
mer per år av Svenska Heraldiska För-
eningen i samarbete med Heraldiska
Samfundet. Upplaga: 700 exemplar.

Nr 62 (svartvitt nr) utkommer till maj
2005. Manusstopp den 15 mars 2005.

Redaktion
Magnus Bäckmark (red), Värtavägen 85
C, 1 tr, 183 60 Täby, 08–756 37 90,
magnus@heraldik.se; Martin Sunnqvist
(annonsansvarig), 0418–104 86, martin@
heraldik.se; Marcus Karlsson, marcus
@heraldik.se.

Bli medlem / prenumerera / beställ
Svenska Heraldiska Föreningens postgiro:
22 27 90–8, bankgiro: 5142–9561.

Årsavgiften är 150 kr, även för i
utlandet bosatta och för organisationer.
Skriv namn och adress på inbetalnings-
avin och tidskriften kommer med
posten.

Medlemsfrågor, adressändring
och beställningar handhas av Jesper
Wasling, Sämgatan 10, 507 45 Borås,
jesper@heraldik.se, 033–10 74 81.

Styrelse
Henric Åsklund (ordf), Ekoxevägen 9,
247 35 Södra Sandby, henric@heral-
dik.se, 046–575 34; Stefan Bede (v ordf
och härold), bede@heraldik.se; Jesper
Wasling (sekr och webbred, adressupp-
gifter se ovan); Marcus Karlsson (kas-
sör); Magnus Bäckmark (red, se ovan);
Thomas Falk (ledamot); Fredrik Hög-
lund (ledamot); Martin Sunnqvist (supp-
leant); Johanna Arnell (suppleant).

Organisationsnr 857209–0366.

Tryck Affärstryckeriet i Falköping AB.

ISSN 0349-0602.
För innehållet i artiklar och notiser svarar respektive författare. Att bidrag
publicerats betyder inte att föreningen tagit ställning till eventuella framförda
åsikter. Citera gärna, med angivande av källan! För eftertryck, inhämta först
tillstånd från författaren.

Ordförandeord

M
B

.Bästa hälsningar,

Henric Åsklund

Kära medlemmar,

År 2004 var ett rekordår för Svenska Heraldiska
Föreningen!

Ökning med ca 20 %
Föreningen fick mer än 50 nya medlemmar och det
totala medlemsantalet passerade 260 stycken, en
ökning med ca 20% jämfört med året innan.
Vapenbilden kom ut med dubbelt så många nummer
som tidigare och bjöd på drygt 100 sidor spännande
läsning. Föreningens hemsida är fortsatt mycket
välbesökt och det forum för alla Nordens heraldik-
intresserade – Heraldica – som initierats och administ-
reras av SHF har blivit en stor succé.

Seminarium
Vi ser nu alla fram emot ett nytt spännande år. Först
ut är årsmötet 13 mars, som förutom förtjänst-
medaljörer och föreningsstämma i år även bjuder på
ett heraldiskt seminarium. Se kallelsen för mer
detaljer.

Medlemsmatrikel i färg
I maj kommer matrikeln ut och nu äntligen med alla
medlemmarnas vapen i färg. Till sommaren hoppas
vi även kunna ge ut ”Heraldik för nybörjare” – ett
häfte i Vapenbildens format, med artiklar och rikt
bildmaterial, som tar upp heraldikens elementa och
syftar till att sprida heraldikens ljus till de oupplysta.

Tredje nordiska konferensen
I maj är det även nordisk heraldikkonferens i Oslo
och där kommer föreningen att vara representerad,
liksom på släktforskardagarna i Göteborg i augusti.
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Verksamhets-
året 2004
Förtroendevalda
Styrelsen har bestått av: ordförande: Henric
Åsklund, vice ordförande: Stefan Bede,
sekreterare: Jesper Wasling, kassör: Marcus
Karlsson, ledamöterna: Magnus Bäckmark,
Thomas Falk och Fredrik Höglund samt
suppleanterna Johanna Arnell och Martin
Sunnqvist.

Styrelsen har under året haft fyra protokoll-
förda möten.

Revisorer var Lennart Wasling och Kenneth
Wulcan, revisorssuppleant var Ingemar Apel-
stig.

Stämman 2004 utsåg de ordinarie revisorerna
till att även verka som valberedning.

Medlemmar
Under året har föreningen haft 264 medlemmar
varav 54 är nya för 2004, 6 är betalande
organisationer, 13 är utländska medlemmar och
2 hedersmedlemmar. Till det kommer 31
institutioner, svenska och utländska, som erhåller
föreningens tidskrift utan kostnad.

Vapenbilden
Redaktör: Magnus Bäckmark. Redaktion:
Martin Sunnqvist och Marcus Karlsson.

Vapenbilden har från och med i år en utgiv-
ning på fyra nummer per år (nr 57 till 60). Totalt
har vi därför lyckats trycka 112 sidor om heral-
dik. Liksom tidigare år har många bidrag i form
av artiklar och notiser från skribenter gjort
Vapenbilden till en spännande tidning för våra
medlemmar. 22 nya vapen (från 2002–2004) har
publicerats, varav 13 är släktvapen, 4 vapen för
myndigheter (varav 1 en enhet inom en sådan),
2 för föreningar, 1 för en skola, 1 för en stif-
telse, 1 för ett företag.

Skriftserien
Redaktörer: Marcus Karlsson och Henric
Åsklund.

Arbetet med det första manuset ”Heraldik

  Kallelse
Svenska Heraldiska Föreningens styrelse
kallar till föreningsstämma söndagen den
13 mars 2005 på Skansen Lejonet
(OBS! ej Kronan!) i Göteborg.

                 Program:

13.00 Heraldiskt seminarium:     
släktvapenrätt.

15.00 Förtjänstmedaljörer 2005.

16.00 Föreningsstämma, följd av avslut-
ning av omröstningen om 2004 års vapen
(se Vapenbilden nr 60, s 257) och an-
budsauktion nr 12 (se s 302).

17.00 Middag.

               Väl mött!

för nybörjare” är vid årsskiftet väl under väg.
Tryckning väntas ske under våren 2005.

Hemsida och nyhetsbrev
Webbredaktör: Jesper Wasling.

Under året har webbredaktioen främst kon-
centrerat sig på Heraldica, ett forum för heraldik.
Det kom på allvar igång i januari 2004 och har
därefter blivit en succé som lockat en mängd nya
medlemmar till föreningen. Dessutom är
Heraldica en samlingsplats för hela Nordens he-
raldiker. Forumet drivs av SHF men är öppet för
alla föreningar i Norden och alla finns med på
lika villkor. Heraldica har idag 146 medlemmar.

Vårt heraldiskt nyhetsbrev skickades ut 10
gånger under 2004 och når idag drygt 400 intres-
serade. Alla medlemmar i SHF som har angivit e-
postadress får dessutom ett e-brev med aktuella
nyheter och referat från styrelsemöten.

Härolden
Härold: Stefan Bede. Persevanter: Jonas Arnell,
Thomas Falk och Ronny Andersen.

Häroldsgruppen har under året arbetat med
att förbereda inför matrikeln 2005.
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Thomas Falk är matrikelansvarig.
Flera medlemmar har fått hjälp med att ta sig

vapen och SHF har genom sin härold för första
gången givit sitt officiella samtycke till ett vapen.

Studiegrupp/utbildningsgrupp
Ansvarig: Johanna Arnell. Övriga: Jesper
Wasling och Alexander Ulltjärn.

Denna grupp kom till vid styrelsemötet den
28 november 2004 och ska arbeta med att ta fram
lättare läromedel i heraldik. En brevkurs är förs-
ta målet och förhoppningsvis hinner den bli
klar till hösten 2005.

PR-grupp
PR-chef: Fredrik Höglund. Övriga: Jesper
Wasling, Alexander Ulltjärn och Stefan
Rundström.

Den andra av årets nya grupper syftar till att
sprida kunskap om föreningen till utomstående.
Här ingår PR-ansvarig liksom föreningens sekre-
terare för att hålla ordning på föreningens kor-
respondens. Ett mål för 2005 är att locka nya
prenumerande organisationer och samarbetspart-
ner till SHF.

Anbudsauktionen
Auktionsförrättare: Daniel G Andersson.

Under 2004 har fyra auktioner hållits. Nu-
mera är auktionen en del av Vapenbilden vilket
vi tror kommer att ge den en högre dignitet.

Arrangemang
Under året har föreningen arrangerat tre utflykter:
Syd, Väst och Öst.

Stockholmsmötet den 22 september var ett
besök hos Timmermansorden (se s 279). Mötet i
väst den 19 juni följde i Arns fotspår på Kinne-
kulle med besök i Forshems och Medelplana
kyrka, Hönsäters kapell och Husaby. Sydmötet i
Lunds domkyrka den 21 augustivar ett
arragemang tillsammans med Skandinavisk Vapen-
rulla som fyllde 40 år (se s 278).

Medaljörer
Vid styrelsemötet i december 2003 utsågs 2004
års fyra medaljörer: Ingemar Apelstig, Alf Djerf,
Jan von Konow, Bror Jacques de Wærn (se
Vapenbilden nr 58, s 214).

Alf Djerf tilldelades medaljen redan i december
2003 och avled inte långt därefter. Bror Jacques
de Wærn och Ingemar Apelstig jämte 2003 års
medaljör Lars C Stolt mottog sina medaljer vid
årsmötet 2004 (se Vapenbilden nr 58, s 213). Bengt
Olof Kälde mottog sin medalj i Riddarhuset i
februari 2004.

Fristående avdelningar
Föreningen stödjer de heraldiska klubbarna Fenix
i Stockholm och Knallarna i Borås. Dessutom
finns numera också en faleristisk avdelning som
ska verka för att vidga kunskapen om ordnar och
utmärkelser.

Ekonomi
Årets överskott var knappt 15000 kr och det
betyder att våra tillgångar nu är knappa 40000 kr
när fodringar och skulder räknas in. Åter-
hämtningen efter de stora utgifterna under 2002
och 2003 har därmed gått över förväntan och vi
kan åter satsa offensivt. Mest positivt är att vi för
första gången fått in mer än 40000 kronor i
medlemsavgifter. 264 av dessa avsåg medlemskap
under 2004, till det kommer några inbetalningar
för såväl 2003 som 2005.

Intäkter
Medlemsavgifter 41600.00
Gåvor 4724.88
Annonser 5700.00
Försäljning, Vapenbilden 5596.50
Försäljning, vykort 447.50
Försäljning, övrigt 80.00
Övriga intäkter 130.00
Total summa 58278.88

Utgifter
Administration 89.00
Årsmöteskostnader 1000.00
Arrangemang och uppvaktningar 950.00
Trycksaker, Vapenbilden 22188.00
Trycksaker, övrigt 3913.50
Internet 1600.00
Utskick 11037.20
Övriga kostnader 1379.00
Bankavgifter 1156.50
Total summa 43313.20
Årets överskott: 14965.68

                                     Styrelsen 2005-01-15
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Den amerikanske udenrigsminister
Colin Powell har blivit tildelt et våben
af den skotske våbenkonge, Lord Lyon
King of  Arms.

Våbenet tildeles efterkommere af  Colin
Powells far, Luther Powell, der blev født
på Jamaica i 1898 som britisk undersåt.

Våbenet kan blasoneres således:
Skjold: I blåt felt to nedadvendte krydsede

sølv sværd, omgivet af fire sølv femoddede
stjerner, (1, 2, 1) i sølv skjoldhoved en gå-
ende rød løve med blå bevæbning. Hjelmtegn:
Hovedet af en naturligt farvet amerikansk
ørn. Motto: Devoted to public service.

På trods af at våbenet er tildelt i erindring
om Luther Powell, er det i høj grad Colin
Powells karriere, der refereres til i våbenet;
de to sværd og fire stjerner hentyder til Colin
Powells militære karriere og hans rang som
firestjernet general.

Hentydning til Skotland
Den røde løve skal ses som en hentydning til
Skotland. De to sværd kan også ses som en

Skotsk våben
til Powell

Av Ronny Andersen
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FÖRSÄLJNING
Vapenbilden, lösnummerpriser: nr 1-40
5 kr/st (nr 1-4 ett häfte i nytryck á 5 kr/
st), nr 41-50 10 kr/st, nr 51-56 25 kr/st,
nr 57 och 59 20 kr/st, nr 58 30 kr/st.
Paketpriser (endast inom Sverige): nr 1-
50 300 kr, nr 51-56 100 kr. OBS! Nr 23
och 53 är slutsålda.

Vykort: 1. Zovko: Heliga Birgittas an-

vapen, 2. Bäckmark: Sveriges kungapar
1208-1439, 3. Raneke: Medeltida släkt-
vapen, 4. Kälde: Svenska ärkebiskops-
vapen (jämför bilder i Vapenbilden nr
56, s 133 f): 1-3 st 10 kr/st, 4 st 30 kr,
16 st 100 kr. Porto 20 kr/beställning
tillkommer (till utlandet: 40 kr).

Beställning skickas till Jesper Wasling,
Sämgatan 10, 507 45 Borås, jesper@
heraldik.se, telefon 033-10 74 81.

allusion til Skotland, i det der alluderes til det
skotske nationalflag, St. Andrews-flaget (i blåt
et sølv Andreaskors). Hjelmtegnet er endnu
en reference til Colin Powells militære karriere,
idet det er regimentsmærke for 101st Airborne,
som Colin Powell har tjent i og senere
kommanderet.

Red:s anm: Enligt Tak Tenk nr 26, oktober
2004, överlämnades i Washington den 28 sep-
tember 2004 två vapenbrev av Lord Lyon
Robin Orr Blair till Colin Powell. Ett avser
skölden och är utställt på Luther Powell, och
det andra innefattar samma sköld med tillägg
av crest och motto och är till Colin Powell.
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Den 21 augusti 2004 träffades 22
heraldikintresserade i Lunds
domkyrka.

Vi deltog i en guidad tur där Lunds
domkyrkas heraldiska historia
presenterades. Särskilt uppmärk-
sammades tavlan med biskoparnas
namn och vapen, Görvel Faders-
dotter Sparres gravsten och biskop
Birger Gunnersens sarkofag.

Några av deltagarna – Jan Raneke,
Tor Flensmarck, Nils G Barthol-
dy, Tom C Bergroth, Kaare See-
berg Sidselrud och undertecknad –
hade tidigare under dagen vid en lunch
uppmärksammat Skandinavisk Vapen-
rullas fyrtioårsjubileum. Rullan, som
grundades av Jan Raneke och Chris-
ter Bökwall år 1963, fyllde således
fyrtio år redan 2003, men firandet
skedde i efterskott. Deltagarna kom
överens om att femtioårsjubileet bör
firas när det rätteligen infaller; år 2013.

Visning av Lunds domkyrka
Av Martin Sunnqvist

Birger Gunnersen var ärkebiskop av Lund 1497–1519.
Han antog ett vapen med en lind med tre rötter, fem grenar,
fem rosor och tio blad, vid rötterna sju stenar och ovan
linden en av en skyskura bildad ginstam. Vapnet berättar
att han kom från Lindbergs socken i Himle härad. Det
erinrar samtidigt om Guds enhet, treenigheten, Kristi fem
sår, de tio budorden, de sju dödssynderna och himmelriket.
När rådsherren Henrik Krummedige, som förde en lind i

vapnet, ifrågasatte Birgers rätt till
sitt vapen, förklarade denne vapnets
betydelse och kungen lät honom
fortsätta föra det. Stenskulptur från
ärkebiskopens sarkofag.

Till höger :
Guiden har
Lunds stifts
vapensköld på
sin krage.
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Till vänster :
Deltagarna vid domkyrkans port.
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Timmermansorden
Av Magnus Bäckmark

Den 22 september 2004 berättade
Timmermansordens ordensheraldiker
Lars C Stolt om orden och dess historia i
Svenska Heraldiska Föreningens regi.

Orden är ett ordenssällskap på protestantiskt
kristen grund av engelskt ursprung och kom
till Sverige 1761. Orden betraktar Rikard
II, som var kung av England 1377–1399, som
sin grundare, vilket förklarar att hans porträtt
tronar i ordens stora matsal.

Redan från början kom den att uppfattas
som en konkurrent till frimurarna. En bely-
sande bild av förhållandet ges av följande epi-
sod, som samtidigt är historisk kuriosa.
Assessorn i bergskollegium Daniel Tilas –
sedermera friherre och riksheraldiker – ingick
1762 i en grupp frimurare som gjorde en räd
mot Timmermansorden. Fiendskapen var
dock inte värre än att Tilas året därpå själv
blev timmerman!

Orden köpte 1788 fastigheten Eriksberg i
Stockholm, där den fortfarande håller till. Det
nuvarande stamhuset uppfördes 1914–1923.
Grund till en egen kyrka utlades i samband
med byggnationerna, men kom aldrig att rea-
liseras. Möjligheten att stycka av och sälja tom-
ter har utnyttjats då och då genom historiens
gång och har bidragit till att orden fått en god
ekonomi.

Tolv grader
Ordensbröderna är ordnade i tolv grader sedan
en grad latentifierades 1929.  I ledningen står
en generalguvernör, vilken hittills alltid har
tillhört högadeln.

Bröderna är 1.250 till antalet och är alla
medlemmar av den enda så kallade hydda som
finns kvar, nämligen S:t Georgii hydda i Stock-
holm. Den har varit den enda hyddan i landet

sedan hyddan i Sveaborg upplöstes under
1808–1809 års krig.

Intresset för orden är högt: väntetiden är
omkring tio år. Personer över femtio år får
inte recipiera. Det betyder att man måste an-
mälas före fyrtioårsstrecket för att ha någon
utsikt att komma med. Rekrytering av en ny
ordensbroder sker genom personlig förmed-
ling av två faddrar.

De bröder som uppnår tolfte graden – i re-
gel bara ämbetsmän inom orden – har sedan
omkring 1800 fått en vapensköld uppmålad åt
sig.  Där adliga eller borgerliga släktvapen finns
har sådana använts, men i de flesta fall rör det
sig om nykomponerade vapen. En nyhet sedan

Timmermansordens vapen komponerades på
1760-talet. Notera det säregna arrangemanget
med tre kronor utöver den krönande kungliga
kronan.
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2004 är att även tjänande bröder fått vapen
uppmålade åt sig.

Generalguvernörernas vapensköldar i må-
lad träskulptur hänger i större format högt
uppe på väggarna i stora matsalen.

Den heraldiska översynen tog Johan
Kleberg, sekreterare vid dåvarande Riks-
heraldikerämbetet på 1930- och 40-talen, tag
i. Ansvaret kom därefter i händerna på dåva-
rande statsheraldikern Gunnar Scheffer,
som  införde att brödernas vapen målades på
mindre rektangulära kopparplåtar, från att ti-
digare ha målats på stora, buktiga plåtsköl-
dar. Efter honom har Lars C Stolt varit
ordensheraldiker.

Ordens vapenmålare i nyare tid har varit
David Friefeldt fram till 1978, Folke
Ahrström 1978–1989, Bengt Olof Kälde
1989–1998 och Elin Brödje 1998–2002,
därefter undertecknad.

V åren 2004 bör jade även målas
vapensköldar för ordens tjänande bröder,
ovan från vänster: Arne Klingström, Rolf
Lindqvist, Bengt Wahlstedt, Åke Melén,
Roland Liljenberg och Lennart Wester-
berg.

Nedan syns 2003 års sköldar,
ovan från vänster : Carl-Gustaf
Malmvik, Sverker Hoffman,
Bruno Trönnberg, Tommy Nor-
din och Carl Johan Cronstedt.
Närmast dessförinnan tillkom-
na sköldar är omskrivna i
Vapenbilden nr 50, s 708.

På väggarna i ”lilla hyddan” finns cirka 400
vapensköldar från omkring 1800 och framåt –
en för allmänheten dold guldgruva. Här finns
många sköldemärken som skulle duga väl som
sådana i ordinära släktvapen för personernas
efterkommande. Förhoppningsvis kan känne-
domen om vapnen spridas i framtiden.
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Bibliotekarien och kyrkvärden Jan-Eric
Olsson, Eksjö, är idag den skandinav
som har deltagit i flest internationella
heraldikkongresser. För Vapenbilden
börjar han här sina kongressmemoarer,
med början vid den sjunde kongressen.

I examenspresent fick jag vid 21 års ålder en
resa till Haag för att delta i mitt livs första
kongress. Redan 1959 hade jag hört om
arbetet med Stockholmskongressen 1960 och
köpte kongressboken. Jag hade också läst om
den och kongressen i Edinburgh 1962 i
Heraldisk Tidsskrift, så det var med spänning
jag reste från Stockholms central.

Om jag inte minns fel åkte jag ångtåg ge-
nom Tyskland. Av en holländsk passpolis,
iförd en blå gardeskavalleriuniform modell
äldre med galoner, ägiljetter, ridbyxor och

Minnen från Haag 1964
Av Jan-Eric Olsson

svarta ridstövlar, fick jag mitt livs första pass-
stämpel.

Efter registrering var det utfärd till en slotts-
park för informell samvaro. Jag träffade många
kända heraldiker från Norden som konstate-
rade att de förmodligen var äldre än jag och
föreslog titelbortläggning (oh tider, oh seder!).
Ett shetlandsponnyanspänt jättepositiv som
kördes runt i parken accompanjerade tillställ-
ningen.

Nakna glödlampor
Kongressens öppnande ägde rum i Ridderzaal,
en restaurerad 1200-talsbyggnad där det hol-
ländska parlamentets högtidliga öppnande sker
årligen tredje tisdagen i september. Ingen
drottning kom i gyllene kaross denna gång, inte
ens prins Bernhard, som hade förhinder att
öppna den kongress vars beskyddare han var.

Detalj av informationsblad om kongressen vilket utskickades i Heraldisk Tidsskrift.
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Historiens vingslag kändes ändå. Inte ens
stilbrytningen med nakna glödlampor i en
jättelik järnkrona kunde ta bort salens mäktiga
intryck.

Cocktailprincipen
Talen var många, på franska, engelska, tyska
och ungerska (sic). På kvällen var det mottag-
ning på stadsmuseet med staden som värd.
Rummet var fyllt av människor som jag inte
kände sedan tidigare och jag kom att tänka på
”cocktailprincipen”, stipulerad av författaren
till Parkinsons lag: ”De som förefaller klistrade
vid väggarna är nollor. De som trycker i hörnen
är de blyga och kraftlösa. De som driver runt
i mitten är de excentriska och rätt och slätt
enfaldiga.” Med detta i tanken kändes det
mycket obehagligt att vistas i rummet.

Då uppenbarade sig en räddande ängel i
form av en kvinnlig genealog från New York.
Rosalie F Bailey såg ut som en karikatyr av
en äldre kvinnlig folkbibliotekarie, vilket hon
också var, men hon kombinerade en bibliote-
karies servicesinne med amerikansk social
kompetens. Hon öste beröm över Stockholms-
kongressen och var överförtjust att ha fått
hälsa på Gustaf VI Adolf under den.

Hon presenterade mig för andra kongres-
sister, bland andra chefen för The Institute of
Heraldry, US Army, överste Temple. En
sympatisk men mycket reaktionär militär.

Sällan har jag uppskattat en genealog som
då. Därför gick jag och lyssnade på hennes
föredrag kommande kongresser. Det var all-
tid spännande att gissa om hennes bilder före-
ställde invandrare i New York, deras stam-
träd, deras sigill eller en kartbild av deras ur-
sprungsland – detta tilldrog sig ju på den tid
då bilder visades med hjälp av ballopticon.
Dåvarande statsheraldikern Gunnar Schef-
fer och hans franske kollega, Mr Metman,
som hade tillgång till sina riksarkivs resurser
var de enda som visade perfekta färgdior.

Viceamiralsdisciplin
Föredragen hölls i lokaler angränsande till
Ridderzaal. Förmidag och eftermiddag var det

avbrott för kaffe. Två minuter innan nästa
föredrag började klappade kongresspresidenten,
en pensionerad viceamiral, i händerna och
påminde med ljudlig kommandostämma att det
var dags att gå in. Ett sådant flyt i föredrags-
floden var något jag senare skulle minnas med
saknad.

På tisdagseftermiddagen var det utfärd till
Amsterdam. Kulturdepartementet var vår värd
på Rijksmuseum. Bestämda men vänliga vakter
hindrade oss från att spilla drinkar på konstver-
ken.

På onsdagen var det föredrag om riksvapen.
Holländskan Elisabeth Prins var en välkänd
medelålders heraldiker som nu var nygift med
en äldre läkare, Dr Lemans. Folk som känt
henne länge kallade henne fru Prins. Jag förstod
att kvinnor som blivit kända under sitt flick-
namn gör klokt i att behålla det. Dr Lemans såg
ut som handelsminister Gunnar Lange, log vän-
ligt och verkade förvånad över sin hustrus be-
römmelse.

Gunnar Scheffer höll ett föredrag om det
mecklenburgska ursprunget till tre kronor. Det
var början på hans studier i ämnet. Jag tyckte
att saken var klar med Gunnars teori. Heri-
bert Seitz teori i hans bok De tre kronorna
(1961) hade inte imponerat på mig.

– Nu är frågan löst, sade jag efter föredraget.
– Nej, Jan-Eric, svarade Olof Eriksson, du

kommer att höra och läsa om det här många
gånger än.

Servettritningar
Hemma hade jag varnats för alla indonesiska
restauranger som kunde förvandla oskyldiga
gäster till eldsprutande vulkaner. När Olof
Eriksson bjöd mig ut på en rijstafel tackade jag
ändå ja. Vid bordet såg Olof min tvekan och
föreslog att han skulle provsmaka varje skål före
mig. Tanken var god, men sitter man bildligt vid
en heraldisk mästares fötter så är ju maten en
världslig sak. När han började rita på en servett
och berätta så åt jag ändå av det som fanns
närmast på bordet. Då förvandlades jag till en
heraldisk panter sprutande eld ur mun och
näsborrar. Forts s 286.
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Malteserriddare.

Bo Theutenberg: Från den Heliga Graven till
Västergötland, Skara 2003: Skara
stiftshistoriska sällskap, 92 sidor. ISBN 91-
974235-7-2. Boken kan beställas via Skara
stiftshistoriska sällskap (adress, se s 290).
Pris: 150 kr plus porto.

Vem var riddaren som byggde Forshems kyrka
i Västergötland och helgade den åt Jesus
Kristus och den heliga graven? Denna kyrka
är den enda i Skandinavien som är helgad åt
den. Kunde riddaren ha mottagit sina riddarslag
just på den heliga graven?

Författaren berättar en mycket spännande
historia om ägarna av Aranäs som kunde ha
byggt Forhems kyrka. Han berättar även om
det kristna riddarväsendet uppkomst, ända
sedan S:ta Helena hittat den heliga graven.
Detta är en kortfattad men grundlig och även
pedagogisk beskrivning av riddarväsendet och
de olika riddarordnarna. Den Suveräna Mal-
teserorden och den Heliga Gravens Riddaror-
den presenteras litet närmare. Theutenberg är
själv riddare i de båda ordnarna.

Den Heliga Gravens
kyrka i Västergötland

Av Davor Zovko

Boken grundas på ett mycket omfattande
genealogiskt forskningsmaterial som ger många
intressanta svar med även öppnar en lång rad
av spännande frågor. Läsaren kan uppleva en
resa genom medeltida kyrkohistoria och
Västergötlands historia. En sak håller jag med
författaren om: ”Verkligheten bakom Aranäs
och Forshem är minst lika intressant som
fantasins romanfigurer”.

Forshems 1100-talskyrka.
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Landskapsspelet (2002) och Sveriges konun-
gar och drottningar (2002), K Hjelm Förlag
AB. Kan beställas från Barnbokhandeln,
www.barnbokhandeln.com, telefon 018-69 50
01. Priset ligger kring 100 kronor styck.

K Hjelm Förlag AB i Uppsala är ett för-
lag som specialiserat sig på lärorika spel
och böcker för barn. Bland deras pro-
dukter så hittar man två spel med heral-
diskt innehåll.

Landskapsspelet är i stort sett ett vanligt
kvartettspel. Alltså det gäller att samla serier
om fyra kort genom att komma ihåg eller gissa
sig till motspelarnas kort. Det som gör spelet
speciellt är de vackra illustrationerna av
landskapsvapen, -blommor och -djur.

Vapenteckningarna är hämtade från Carl
Arvid Klingspors Sveriges riks- och land-
skapsvapen jemte Stockholms stads vapen
(1885). Landskapet Norrbottens vapen från
1995 har av Jonas Hjelm utformats i samma
stil som Klingspors vapen.

En duo kvartettspel
Av Alexander Ulltjärn Sveriges konungar och drottningar innehåller

52 spelkort med svenska kungar och drottnin-
gar, från drottning Margareta till kung Carl
XVI Gustaf och drottning Silvia. Arnauld
Bunel har utfört vapenteckningarna. De visar
oftast personernas stamvapen, men – något
inkonsekvent – ibland deras fullständiga sköld.

Det här spelet är
också i stort sett ett
vanligt kvartettspel.
Men reglerna och
poängberäkningen
blir här något till-
krånglade eftersom
man ska samla på
ätter och de består ju
inte alltid av två
kungar och två
drottningar.

Heraldiken kom-
mer in genom att vapenskölden till varje kung
och drottning är uppritad på korten.  Återigen
så är det illustrationerna som gör spelet. Bra
spel om man vill lära sig Sveriges regentlängd.
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När eldsvådan var
över uppstod ett
problem. Hur få
med sig en original-
teckning av vapnet
för Forssa köping
i Finland till mina
heraldiska samlin-
gar? Lyckan var med
mig och diskret för-
svann servetten ner
i min ficka.

Förbjuden tågång
Mitt minne från Haag av en tredje heraldisk
konstnär från Finland, Gösta von Numers,
var att han utanför ett hus började gå på
hälarna. När vi tittade frågande på honom
pekade han på en skylt: ”Verboden toegang”
(Förbjuden ingång).

Heraldiske konstnären Jan Raneke var ny-
bliven femtioåring och hade gjort sin sista öv-
ning som fanjunkare i reserven och kunde börja
åka på kongresser. Han gratulerade mig till att
ha funnit en intressant hobby men påpekade
att jag hädanefter aldrig skulle kunna se histo-
riska matinéfilmer utan att se en massa
heraldiska fel. (Jag tänker på hur rätt han hade
när jag varje nyår ser Ivanhoe på tv tillsam-
mans med mina unga släktingar.)

Rödvitröd vecka
Det var österrikisk vecka i Haag och den röd-
vitröda flaggan vajade överallt.

– Titta, sa Jan och pekade på en trafikskylt
(”ej genomfart”), till och med trafikskyltarna
är österrikiska den här veckan!

Vi skrattade men tystnade generade när vi
såg den förbryllade minen hos Erik T:son
Uggla. Hans kunskaper om genealogi och
ordnar var stora, men hans kännedom om
dynastin Babenbergs vapen obefintlig.

En dag stod plötsligt Uno Lindgren utan-
för en föreläsningssal. Utan att känna mig öste
han skvaller ur sig om alla närvarande svenskar.
Eftersom Lindgren är avliden sedan 1992 torde

Kammarher re Erik Torstensson Uggla (1906–
1991) från Vänersborg, huvudman för den
vittutgrenade adliga ätten Uggla, var mellan 1961
och 1974 härold vid Kungl Maj:ts Orden. Han var
riddare av Johanniterorden, vars kors syns på dexter
sida på hans exlibris (här i naturlig storlek), och
frimurarkorset signalerar hans frimuraraktivitet.

jag utan att störa friden över hans minne våga
erkänna att det under de följande tjugotvå års
kongresser som vi båda deltog i för min del
gällde att hålla mig utom syn- och hörhåll från
denne orosmakare.

En skribent som visade sig vara vänlig när
man mötte honom öga mot öga var däremot
Leif Påhlsson.

Vänlighet från Finland
Efter avslutningen drabbades jag av ”flögg”
som det heter på västmanländska när det känns
som om en lasso kastas om magen och dras åt
hårt. Finske heraldiske konstnären Bo
Tennberg såg mitt lidande och fixade något
smärtlindrande från ett apotek. Jag glömmer
aldrig hans omtänksamhet:
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Forts från s 283.
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Uno Lindgren (1915–1992), Älvsjö, till
vardags avdelningsdirektör i vägverket, hade
en tid varit deltidsanställd medarbetare vid
dåvarande Riksheraldikerämbetet, vilken
befattning han med någon överdrift latiniserat
till ”secretarius” på ett av sina exlibris (här
i naturlig storlek). Han har gett ut Heraldik
i svenska författningar (1951) och var mannen
bakom Kommunalheraldiska institutet, som
genom flitiga vapenförslag sporrade många
kommuner att anta vapen.

– Förlåt en indiskret fråga, har du reskassa
hem?

– Javisst, svarade jag.
– Då återstår bara det sedvanliga utbytet

av jul- och nyårshälsningar.
Det är med saknad och tacksamhet jag åter-

ser alla julhälsningar från Finland jag har fått
genom åren. Olof Erikssons småskrifter i ut-
sökt kalligrafiska kuvert, Ahti Hammars jul-
kort som han tecknat eller fotograferat för-
lagorna till, Bo Tennbergs heraldiska julkort.

En sak stod mycket klar för mig efter denna
resa: de heraldiska kongresserna skulle hädan-
efter bli min musik!
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Nya ledamöter
i Samfundet
Vid styrelsesammanträde den 9 november
2004 invaldes tre nya ledamöter i Heral-
diska Samfundet.

Jonas Arnell, Enskede, arbetar på
kristdemokraternas kansli och är kunnig
på området ordnar och medaljer, vilket
Vapenbildens läsare känner väl till; han
ingår som persevant i Svenska Heraldiska
Föreningens häroldsämbete med ansvar
just för frågor rörande utmärkelser och
ordensväsende.

Martin Asker, Malmö, anställd vid
EFG Partner AB, hyser ett heraldiskt int-
resse alltsedan studietiden i Göttingen.
Han har deltagit i Skandinaviska Heral-
diska Sällskapets föreläsningar i Köpen-
hamn och i de nordiska konferenserna och
den senaste internationella kongressen.

Henrik Dahlström, Stockholm, är
grafisk formgivare och har som sådan då
och då utfört heraldiska uppdrag. Privat
samlar han bland annat på sigillstampar.

Antalet ledamöter är efter detta 56.
Magnus Bäckmark

Debatt, frågor,
efterlysningar,
Gå in på Svenska Heraldiska Föreningens
diskussionsforum på nätet, Heraldica
Nordica, som vänder sig till heraldik-
intresserade i hela Norden. Registrering är
konstnadsfri och ögonblicklig.

www.heraldik.se/forum
Red.
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Nya vapen
Vapenbilden strävar efter att omnämna
alla vapen nytillkomna från och med år
2000. Meddelanden om sådana tas tack-
samt emot av redaktionen.

Länsrätten i Gotlands län
Modellritning levererad av Riksarkivet den 17
november 2004.

Sköld: I blått fält en stående vädur av sil-
ver med beväring av guld, bärande på en kors-
prydd stång av guld ett rött banér med bård
och fem flikar av guld [Gotlands län]. Sköl-
den krönt med kunglig krona och lagd över en
nyckel och ett svärd i
kors, båda av guld.

T e c k n i n g :
Vladimir A Sager-
lund.

Borås tingsrätt
Modellritning leve-
rerad av Riksarkivet
den 25 november
2004.

Sköld: I rött fält två ullsaxar av silver, den
högra störtad [Borås], samt däröver en ginstam
av silver belagd med en röd balansvåg.
Skölden krönt med kunglig krona.

Teckning: Vladimir A Sagerlund.

Kristianstads
tingsrätt
Modellritning leve-
rerad av Riksarkivet
den 9 december
2004.

Sköld: I blått fält två
mot varandra vända,
uppresta lejon mellan
sig bärande ett krönt
monogram, C4, allt av
guld [Kristianstad],
samt däröver en ginstam
av guld belagd med en
blå balansvåg. Skölden krönt med kunglig
krona.

Teckning: Vladimir A Sagerlund.

Skellefteå
tingsrätt
M o d e l l r i t n i n g
levererad av Riks-
arkivet den 2 decem-
ber 2004.

Sköld: I blått en gyl-
lene bjälke, bildad ovan
av en rak skura och
nedan av en vågskura och
belagd med en blå antik
blixt; bjälken åtföljd
ovan av en balansvåg och
nedan av en sol, båda av
guld. Skölden krönt med kunglig krona..

Teckning: Vladimir A Sagerlund. (Kompo-
sitionen utgår från Skellefteås vapen.)
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Ceder
Antaget av syskonen amanuensen och löjt-
nanten i flygvapnet Björn Ceder, Enköping,
och fil kand, mediapedagogen Vivi-Anne
Ceder, Stockholm, 2004. Medges till

Berntsen
Antaget av teol stud Claus
K Berntsen, Lund, 2003.
Medges till släktmedlem-
mar. Släkten inkom till
Sverige från Danmark
1989 med vapenantaga-
rens föräldrar.

Sköld: Kvadrerad ge-
nom ett utböjt kors av guld;
fält 1 och 4 blått, vari en upprest björn av
guld, och fält 2 och 3 rött, vari ett liljekors av
silver. Blått hjälmtäcke fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande röd björn med
beväring av guld i ramarna hållande ett
liljekors av silver. Valspråk: DOMINUS

ILLUMINATIO MEA (’Herren är mitt ljus’).
Teckning: Ronny Andersen.

efterkommande till deras farfars
far, vicekorpralen Richard
Ceder (1868–1948), sist
bosatt i Uppsala, vilken
var den förste med nam-
net i släkten. Släktens
äldste kände stamfader är
dennes farfars farfars far
Erik Andersson (ca 1699/
1701–1758/72), torpare i
Älgestavret under Älgesta i Husby-Ärling-
hundra socken i Uppland.

Sköld: I blått fält ett cederträd av guld
åtföljt av tre sexuddiga stjärnor av silver ord-
nade två över en. Blått hjälmtäcke fodrat av
silver. Hjälmprydnad: Två uppskjutande,
harneskklädda, obehandskade armar av sil-
ver mellan sig stödjande genom att hålla fing-
rarna på klingan ett svärd av silver krönt av
en sexuddig stjärna av guld. Valspråk: VINCIT

VERITAS (’Sanningen segrar’).
Teckning: Magnus Bäckmark.

Koskinen
Antaget av Lennart
Koskinen, biskop i
Visby stift, 2003.

Sköld: I av rött och
blått kvadrerat fält ett
Sankt Nikolauskors i
silver med bård av guld
och en gyllene rundel i korsmitten, tinkturer-
na åtskilda av en smal svart sträng. Hjälm-
prydnad ännu inte fastställd. Valspråk: IN

MUNDO, NON EX MUNDO (’I världen, men inte av
världen’).

Teckning: Veljo Pärli/Bosse Carlgren. I bis-
kopens ämbetsvapen är Visby stifts skölde-
märke insatt i första fältet och i det andra en
bild syftande på Svenska kyrkan i utlandet
(SKUT): en kogg av silver med tre svarta sköl-
dar på akterkastellet och i seglet ett blått fält
med ett utböjt kors av guld, eftersom Visbys
biskop numera även är chef  över SKUT.

Edvardsson (från Hällesjö)
Antaget av regionchefen
Jörgen Edvardsson,
Sundsvall, 2004. Medges
till hans far, statstjänste-
mannen Sune Edvardsson,
Ånge, med efterkomman-
de. Släkten bär namnet
efter dennes farfar Per
Edvard Larsson (1876–
1957), hemmansägare på
gården Karlsnäset i Lund i Hällesjö socken i
Jämtland.

Sköld: I fält av guld två från sinister fram-
skjutande svarta björnramar med röda klor,
den högra hållande ett rött hjärta och den
vänstra ett blått svärd. Svart hjälmtäcke fod-
rat med guld. Hjälmprydnad: Ett blått svärd
mellan två drakvingar av guld med röda klor
och vardera belagd med tre i stolpe ställda
röda droppar. Valspråk: COPIAM DEFENDO (’En
myckenhet jag försvarar’).

Teckning: Magnus Bäckmark.
Forts s 293.
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Bo Theutenberg: Doktor Johannes Copp von
Raumenthal, Skara 2003: Skara stifts-
historiska sällskap, 175 sidor. ISBN 91-
974235-8-0. Boken kostar vid normalpris
200 kr + frakt/porto. Vid beställning direkt
hos kyrkoherde Johnny Hagberg (ordförande i
Skara Stiftshistoriska Sällskap, som har
utgivit böckerna), erbjuds Heraldiska
Föreningens medlemmar att köpa boken för
100 kr + frakt/porto. Johnny Hagberg nås
under adress Prästgården, 531 94 Jär pås,
telefon 0510–91016 eller per email
jarpas.pastorat@svenskakyrkan.se.

Doktor Copp var kejserlig hovmedikus i Prag.
På grund av att han övergav sin katolska tro,
lämnade sitt kloster och blev protestant, fick
han hastigt lämna Böhmen. År 1555 flyttade

Doktor Johannes Copp och hans
avkomlingar

Av Davor Zovko

han till Sverige för att tillträda befattningen
som kung Gustav I:s läkare.

Boken berättar om hans och hans
avkomlingars liv och öden. Författaren har,
främst genom egen forskning, samlat ett
mycket stort historiskt material. Detta mate-
rial samt författarens logiska slutsatser och
hypoteser förklarar händelsernas förlopp.

Det som fascinerar mest är på vilket sätt
Theutenberg beskriver de enskilda människors
öden i ljuset av stora historiska händelser.
Boken kan rekommenderas till såväl historiska
forskare som vanliga läsare.

Doktor Johannes Copps vapen i ett exlibris.

Doktor Johannes Copp.
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Medlemsrabatter
Bo Theutenberg är författare till flera
aktuella böcker. Förutom Från den Heliga
graven till Västergötland (2003), se recension
s 284, och Doktor Johannes Copp von
Raumenthal (2003), se s 290, deltar han med
en artikel i Biskopen och Törntaggen (2004).

Den boken handlar om Brynolf  Algots-
son, som  var biskop i Skara 1267–1317 och
tillhörde den ätt som i litteraturen brukar
benämnas Algotssönernas ätt. Bo Theutenberg
medverkar med artikeln ”Västergötlands lag-
män – Algotssöner och Folkungar. Om bi-

Född prins
Greve Lennart Bernadotte af Wisborg
avled i Mainau i Tyskland den 21 de-
cember 2004 i en ålder av 95 år.

Greven föddes som prins av
Sverige och hertig av Småland,
kusin till nuvarande kungens far.

Han förklarades sina titlar och
tronrätten förlustig 1932 när han
gifte sig med Karin Nissvandt.
Han fick lämna tillbaka serafimer-
orden och andra svenska ordnar
(kommendör med stora korset av
Nordstjärneorden blev han dock på
nytt 1952). I Kungliga Serafimer-
orden 1748–1998 (1998) läser man
där hans sköld skulle ha funnits, vid
nummer 596: ”Målas ej”.

Lennarts kusin, greve Sigvard
Bernadotte af Wisborg, som gifte sig bor-
gerligt även han, stämde Sverige inför Europa-
domstolen på grund av fråntagandet av prins-
titeln. Domstolen hann dock aldrig han ta upp

saken innan greven avled 2002 – se Vapen-
bilden nr 53, s 57, där också en färgteckning
av grevevapnet finns återgiven.

År 1951 upptogs Lennart, liksom Sigvard
och dennes bror Carl-Johan, som även han

(1946) gift sig ut ur kungahuset,
i luxemburgisk ärftlig greve-
värdighet av storhertiginnan
Charlotte av Luxemburg. De
tre, med de släktgrenar som ut-
går från dem, har sedan dess nam-
net Bernadotte af Wisborg, lik-
som de även har samma vapen som
prins Oscar tidigare erhöll 1892
(denne fick till skillnad från de tre
senare behålla sin prinstitel).

I grevevapnet syns ätten
Bernadottes stamsköldemärke i
andra fältet. Den kungliga Vasa-
ättens sköldemärke i första fäl-
tet är en hedersbevisning erin-
rande om deras härstamning från

denna ätt. Tredje fältet är en förändring av
dåvarande Visby stads vapen. Denna del av
vapnet svarar mot ”Wisborg” i namnet.

Magnus Bäckmark

Vapnet för grevliga
ätterna Bernadotte
af Wisborg.
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skop Brynolf Algotssons anfäder och samtida
släktingar”. Liksom på boken om Johannes
Copp erbjuder Bo Theutenberg rabatterat pris
för SHF:s medlemmar på denna bok: 100 kr
(normalpris 250 kr) + frakt/porto vid beställ-
ning direkt hos kyrkoherde Johnny Hagberg
(kontaktuppgifter, se s 302).

Framöver, under hösten 2005, utkommer
Bo Theutenbergs bok Mellan liljan och sjö-
bladet, del I (Vinstorpa- och Forstenaätterna
i Västergötland). Även för denna bok kom-
mer SHF:s medlemmar att få rabatt: 275 kr
(normalpris 400 kr) + frakt/porto. Förhands-
beställningar kan göras hos kyrkoherde Hag-
berg.

MS
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ERT
SLÄKT-

FÖRETAGS-
KOMMUNVAPEN

HANDSKURET I TRÄ PÅ

TRADITIONELLT SÄTT OCH

YTBEHANDLAT ENLIGT

ERA ÖNSKEMÅL.

INTRESSERAD?

KONTAKTA MIG GÄRNA,
SÅ KAN VI GÖRA NÅGOT

UNIKT MED ER

VAPENSKÖLD.

MED VÄNLIG HÄLSNING,

THORLEIF AIFF

T. A. TRÄSKÄRNINGAR

ANHALTSVÄGEN 12
SE-543 94 TIBRO

TEL/FAX: 0504-201 10
MOBIL: 0706-82 76 38
E-POST: thorleifa@yahoo.se
www.bildhuggaren.se
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Terrvik
Antaget av civilingenjören Magnus Terrvik,
Kullavik, 2004. Medges till efterkommande
till hans far, polisöverintendenten Lennart
Terrvik (1927–2003), Kungsbacka, vilken

Oliv
Antaget av f d tillsy-
ningsmannen Carl-
Gustaf  Oliv, Kumla,
2004. Medges till
släktmedlemmar av
namnet, vilket antogs
av vapenantagarens
farfars far, soldaten
Magnus Oliv (1818–
1882) i Tunabo i Stengårdshults socken i
Småland. Släktens äldste med levnadsårtal
kände stamfader är dennes farfar Jöns Matsson
(1735–1813) i Törestorp i Kulltorps socken i
Småland, vars far hette Mats Simonsson.

Sköld: I blått fält en balkvis ställd musköt
av silver omslingrad av en olivkvist av guld.
Blått hjälmtäcke fodrat med guld. Hjälm-
prydnad: Ett kvarnhjul av guld. Valspråk:
DÅTID, NUTID, FRAMTID.

Teckning: Stieg Hagberg.

Sörlöw
Antaget av adjunkten
Arne Sörlöw, Alnaryd,
2004.

Sköld: I blått fält en
hillebard och ett störtat
svärd korslagda bakom
en stolpvis ställd gås-
fjäder och åtföljda av två
i bjälke ställda ringar, allt av guld. Blått
hjälmtäcke fodrat med guld. Hjälmprydnad:
Ett uppstigande lejon av guld med röd bevä-
ring hållande ett blått ankare med rött an-
kartåg.

Teckning: Davor Zovko.

antog släktnamnet 1956.
Släktens äldste kände
stamfader är dennes
farfars farfar Johan
Svensson (född 1783),
åbo i Baggagård i Årstads
socken i Halland.

Sköld: I blått fält en
sparre av silver ovan åt-
följd av ett lejonhuvud och
ett terrierhuvud, frånvända, avhuggna och av
silver med röd beväring. Blått hjälmtäcke fod-
rat med silver. Hjälmprydnad: Två bagghorn
av silver. Valspråk: PERTINACIA ET PROBITAS (’En-
vishet och ärlighet’).

Teckning: Magnus Bäckmark.

Thundal
Antaget av chefsut-
bildaren, kaptenen
Sten-Åke Thundal,
Torslanda, 2004. Den
förste med namnet var
sergeanten Karl Thun-
dal (född 1792), Stora
Tuna, Dalarna.

Sköld: I fält av guld en blå ginbalk belagd
med ett svärd av guld samt ovan och nedan
åtföljd av en stolpvis ställd blå fackla med
röd eld. Blått hjälmtäcke fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två korslagda blå svärd med
fästen av guld och överlagda av en fackla av
guld med röd eld.

Teckning: Sten Brangstad.

2004 års vapen
Omröstningen om 2004 års vapen (se
Vapenbilden nr 60, s 257) hålls fortsatt
öppen för röster via post eller epost till
Marcus Karlsson, Gillbostråker 17, 192
68 Sollentuna, marcus@heraldik.se,
och kommer att avslutas på SHF:s
årsstämma den 13 mars.

Forts från s 289.
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I år belönar Svenska Heraldiska För-
eningen tre herrar med tre helt vitt
skilda kompetensområden.

Knud Prange är den förste mottagaren
utanför Sveriges gränser och han får medaljen
för det arbeta han gjort för den skandinaviska
heraldiken allt sedan han 1959 var med och
grundade Societas Heraldica Scandinavica.
Under en lång period var han också dess
ordförande. Men det är framför allt hans lärda
böcker och artiklar i heraldik som gjort honom
till en mer än välförtjänt mottagare av vår
förtjänstmedalj.

Förtjänstmedaljörer 2005
Av Jesper Wasling

Fredrik Löwenhielm är vår andra
mottagare. Han är en av landets allra främsta
experter på ordnar och utmärkelser och har
tidigare varit vice kansler och sekreterare vid
Kungl Maj:ts Orden. Författare till Sveriges
främsta referensverk i ämnet.

Sist men inte minst Perolow Jonsson-
Falck, känd för föreningens medlemmar som
den förre vice ordföranden och ständig ciceron
på föreningens utflykter. Hans lärda och roliga
förevisningar om svensk medeltid och kyrko-
historia har satt in heraldiken i dess rätta kul-
turhistoriska sammanhang. Perolow lämnade
styrelsen 2004 efter 15 år som aktiv i SHF.

Strumpeband
På Bokkvalitén den 17 juni 2003 såldes ett
exemplar av  ”Gothlandz-laghen på gammal
göthiska [...]” från 1687. Kuriöst nog är kung
Karl XI:s vapen på titelsidan här inte försett
med något av dennes mer bekanta valspråk
utan SALUS POPULI

SUPREMA LEX ESTO,
’Folkets väl är
den främsta la-
gen’; en sentens
lämpad för vin-
jettbilden i en
lagbok.

Utformningen
av valspråksban-
det är originell,
med ett spänne mitt på och liggande innan-
för en omgivande krans. Bandet är troligen
en nordisk tecknares ovana försök att heral-
diskt avspegla kungens innehav av Strumpe-
bandsorden, som han hade erhållit av Eng-
lands kung 1669.

Magnus Bäckmark
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Luft mellan spetsarna
Norrtälje Mynthandel sålde häromåret en

spelpenning med hertig
Fredric Adolphs
vapen för 350 kr.

Den måste ha till-
verkats någon gång
mellan 1772, då han

utnämndes till hertig
av Östergötland, efter-

som landskapsvapnet
finns med i huvudsköl-
dens tredje fält, och hans
död 1803. Under vap-

net syns textat hans valspråk, vars initialer
på ofta brukligt manér överensstämmer med
hans egna: FIDE AVITA (’’Med fäderneärvd tro-
het’). Notera avsaknaden av vasar mellan
hertigkronans spetsar. Det är känt att Gus-
tav III:s bröder motsatte sig hans påfund att
sätta till vasar i deras kronor. Här finns ett
belägg på att de kunde undvika sådana i de
framställningar som de själva kontrollerade.

Magnus Bäckmark

Oval huvudsköld, ett
tidstypiskt drag.
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Fråga: I min släkt finns ett arvegods med
vapen på. Det är en tillbringare i silver
som varit i min morfars ägo. Vi är gans-
ka säkra på att det ej är hans vapen, utan
tillbringaren har antagligen köpts på
auktion för länge sedan eller så har den
gått i arv. Hur bär man sig åt för att ta
reda på vems vapen det är? Det skulle
vara mycket intressant för oss att veta.
Man blir ju nyfiken vem som har inne-
haft föremålet.

Anders Hellman, Göteborg

Svar : I ett sådant här fall går man lämpligen
först till J B Rietstaps Armorial général, som
är ett uppslagsverk (på franska) över skölde-
märken. Genom att slå upp Fusée (spetsruta)
och sedan Armes complètes (dvs ingen annan
bild i sköldemärket) / Fusées en fasce (spets-
rutor ordnade i bjälke) / Quatre fusées (fyra
spetsrutor) erhålls tolv släkter. Genom att
jämföra med bokdelarna innehållande vapen-
beskrivningar ordnade efter släktnamn visar
det sig att man i det här fallet hittar ett vapen
som stämmer med gravyren: Släkten Albini
på Jersey har ett vapen med i rött fält fyra
kopplade spetsrutor av silver, rött hjälmtäcke
fodrat med silver och som hjälmprydnad två
drakvingar av silver.

Det inkluvna sköldemärket härrör med
största sannolikhet från en vid någon tidpunkt
ingift hustru. Eftersom enbart sköldemärket
av hennes vapen är synligt i denna samman-
ställning är det heraldiska verktyget för hen-
nes identifiering trubbigare än för makens. Inte
osannolikt är emellertid att den enda fullstän-
diga överensstämmelse bland de sköldemärken
som finns med i Rietstap kan komma att visa
sig vara hennes: En släkt Burt från England
har i fält av silver en röd sparre åtföljd av tre
svarta jakthorn med röda beslag och röd snör-
ning. Som en kuriositet kan nämnas att en

variant av detta vapen (sparren belagd med
tre klöverbladskors av guld) är antecknat för
en syskonskara som  upptogs i den preussiska
adeln 1863, varav en av systrarna var hustru
till sedermera generalfältmarskalken greve
Helmuth von Moltke (1800–1891).1

Av stilen att döma är gravyren gjord någon-
gång mellan mitten av 1700-talet och 1800-
talet. Tillverkningsstämplarna bör kunna ge
besked om tillverkningsår och -plats. Med de
uppgifterna klarlagda är nästa steg att kon-
takta lokala arkiv eller forskare i England för
att söka belägga vilken Albini som varit gift
med en kvinna med en sparre och tre jakthorn
i vapnet (hennes släktnamn kan som sagt vara
Burt) – på så sätt kan du med litet tur inringa
kannans ursprungliga ägare närmare.

Magnus Bäckmark
__________________________
1 Siebmachers Grosses Wappenbuch, band 15 (1906), s 34.

Albinis silverkanna
Foto: Anders Hellman.

Stilen på gravyren på silverkannan är relativt
svårdaterad. Rosvoluterna pekar mot rokoko
samtidigt som den ”uppåtlösta” hjälmbindeln och
hjälmtäcket är utfört på ett sätt som varit utbrett
i England sedan 1600-talets bör jan. Fram-
ställningen kan, om den inte är från 1700-talet,
vara ett 1800-talskonglomerat av äldre tidsstilar.
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Prins William af  Wales og Prins Henry
(Harry) af  Wales har begge fået fastsat
et våben i anledning af at de er fyldt 18
år.

Prins William Arthur Philip Louis, der er
Prins Charles og afdøde Prinsesse Dianas
ældste søn og nummer to i arvefølgen til den
britiske trone, fyldte 18 år i juni 2000 og hans
våben følger den britiske tradition med at
differentiere det kongelige våben for børn og
børnebørn af regenten. Prins Williams våben
er det engelske kongevåben differentieret med
en sølv turnérkrave med tre flige, den
midterste flig belagt med en rød muslingeskal.
På våbenet er rangkronen for børnebørn af
regenten placeret, der som turnérkraven også
ses på skjoldholderne og i hjelmtegnet.(Fig. 1)

Prins Henry Charles Albert David, Prins
Williams yngre bror og nummer tre i arve-
følgen, fyldte 18 år i september 2002, og hans

Røde muslingeskaller i
britiske prinsvåbener

Av Ronny Andersen

våben er det samme som Prins Williams, bort-
set fra at turnérkraven har fem flige, hvor den
første, tredje og femte er belagt med en rød
muslingeskal. (Fig. 2)

Muslingeskallen hidrører fra Prinsesse Dia-
nas våben, Spencer-våbenet, hvor muslin-
geskallen dog er sølv. (Fig. 3) Hermed har
prinserne fået en heraldisk erindring om deres
mor, der jo som bekendt døde i 1997.

Prins Harry beholder kragen
Prins Williams turnérkrave vil, når han bliver
kronprins, ikke længere bære muslingeskallen,
da kronprinsen som den eneste bærer
kongevåbenet differentieret med en sølv
turnérkrave uden andre differentierings-
mærker. Prins Harry vil derimod beholde
muslingeskallerne i hans våben, når han bliver
søn eller bror til regenten, hvor fligene på hans
turnérkrave vil blive reduceret til tre, hver af
dem belagt med en rød muslingeskal.

Oegentlig marknadsföring av
tjeckisk ishockeyutrustning
Företaget Rey i Prag, Tjeckien, tillverkar
ishockeyutrustning. På ingångssidan till deras
webbplats www.rey.cz syns märkligt nog bland
annat SWEDAC:s ackrediteringsmärke. Den
svenska myndigheten SWEDAC (Styrelsen för
ackreditering och teknisk kontroll) i Borås
sorterar under Utrikesdepartementet. Dess
uppgift är att kompetenspröva laboratorier,

certifieringsorgan och liknande. Centralbilden
i märket är lilla riksvapnet (jämför bilden).
Konsumenterna kan härav förledas att tro att
en svensk myndighet står bakom Reys
produkter. Riksarkivet (statsheraldikern) har
den 24 november 2004 hemställt att Sveriges
ambassad i Prag vidtar åtgärder för att stävja
detta intrång.                     Magnus Bäckmark
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Josephine Charlotte

av Luxemburg

Den 10 januari avled storhertiginnan
Josephine Charlotte av Luxemburg i en
ålder av 77 år.

Hon var ledamot av Kungl Maj:ts Or-
den (Serafimerorden) sedan 1983, då hon
erhöll orden vid kung Carl XVI Gustafs
statsbesök i Luxemburg. Hon var kungens
farfars kusin genom att hon var dotter tilll
Astrid, född prinsessa av Sverige.

Vapenfälten Nassau och Luxemburg
använder hennes gemål förre storhertigen
Jean kvadrerade. I hennes sköld är de in-
satta det ena över det andra i stället. I ett
givet utrymme går det i sådana här fall att
alternera mellan sammanställningssätt. I det
här fallet medför delning i stället för kvad-
rering att resultatet blir mindre plottrigt,
utan att något av innehållet går förlorat.

På sinister sida syns Belgiens lejon, ef-
tersom hon var född prinsessa av Belgien.

Magnus Bäckmark
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Det forlyder, at begge prinser er glade for deres
våbener og den erindring om deres mor, de
indeholder. Mere principielt er der hermed sat
en præcedens for, at elementer fra mødrene
våbener kan indgå i differentiering af britiske
kongelige våbener.

Kilde: The College of Arms, London
(www.college-of-arms-gov.uk/William.htm).

Prins William.

Prins Henry.

Prinsesse Diana.
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Två litet roliga heral-
diska emblem hittade på
Internet har insänts av
Jan-Eric Olsson,
Eksjö. På hemsidan för
SSU Sörmland hälsas
besökaren välkommen
med bilden här intill och
parollen ”För en demokratisk
socialism”. Nederst på sidan står ”Gripen som
du ser ovan är Södermanlands landskaps-
vapen... men nu med en ny socialistisk look.”
Teckningen av gripen är den som Bror Jacques
de Wærn gjorde till Ny svensk vapenbok
(1992).

Socialistisk respektive knastrande

Det andra är märket för Kortvågsklubben
Orren, som sju amatörradioentusiaster grun-
dade i Sollefteå hösten 1966. Orrhanen, svart
i silverfält, hade fyrtiofem år tidigare av Kungl
Maj:t fastställts till den då nyblivna staden
Sollefteås vapen.

MB

Sprak, spraak.....

Heraldisk Tidsskrift nr 90 (oktober 2004).

Knud Prange skriver om de allra första
belagda danska personvapnen från tiden 1224–
1323.

Jörgen Hein skriver om armen som sym-
bol för kung Kristian IV av Danmark, som
regerade 1577–1648. I artikeln beskrivs bland
annat Den væbnede arms orden, instiftad
vid 1600-talets början och tänkt att ersätta
Elefantorden som Danmarks främsta orden.
Från 1633–34 återtog dock Elefantorden sin
ställning och Den væbnede arms orden gick in
i historiens dimmor.

Recenserad litteratur är Tuve Skånberg:
Glömda gudstecken (2003) – se Vapenbilden
nr 56, s 151 –, Steven Ashley: Medieval
Armorial Horse Furniture in Norfolk (2002),
Michel Pastoureau och Michel Popoff:
l’Armorial Bellenville (2004).

Senaste numret

Vidare meddelas att
Skandinaviska Heraldiska
Sällskapet (som utger tid-
skriften) har börjat med ett
epostnyhetsbrev med Ronny Andersen som
redaktör – densamme som för SHF:s
medlemmar är bekant främst för sina teck-
ningar av medlemmarnas vapen i SHF:s årliga
Medlemsförteckning och Guide till Heraldik-
sverige. Medlemmar av Sällskapet kan anmäla
per mail hos honom om de vill ha nyhetsbrevet,
som är kostnadsfritt.

Tor Flensmarck bidrar med en hyllning
till Jan Raneke med anledning av dennes nittio-
årsdag – se Vapenbilden nr 58, s 218 f.

Marcus Karlsson

Ett av de sju sigill
från 1224 som visar
Danmarks äldsta
kända vapensköldar.
Det menas tillhöra
drotsen Astrad Frak-
ke.
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I augustinumret 2004 av College of
Arms nyhetsbrev (för prenumeration,
se www.college-of-arms.gov.uk) berät-
tas att drottningen har beslutat inrätta
ett nytt register över innehavarna av
högadliga titlar.

Tidigare hade pärerna automatiskt rätt att
sitta i parlamentets överhus, och parlamen-
tets kansli höll reda på vem som hade rätt
till vilken titel. År 1999 omorganiserades
överhuset, och nu har endast de livstids-
utnämnda pärerna och ett begränsat antal
ärftliga pärer rätt att delta där.

Den 1 juni 2004 utfärdades en kungö-
relse, varigenom en Roll of the Peerage
inrättades. Rullan förs i regeringens depar-
tement för konstitutionella frågor i samar-
bete med de engelska och skotska vapen-
kungarna Garter respektive Lord Lyon
King of  Arms. Den pär som inte låter sig
registreras i den nya rullan kommer inte i
officiella sammanhang att få använda sin
titel och de rättigheter som hör samman
med den.

Utökad rätt för adopterade
Något tidigare i år, den 30 april, utfärdade
drottningen en annan kungörelse, som ger
adopterade barn till pärer rätt till samma
hederstitlar som pärernas yngre barn.
Adopterade barn kan inte heller i
fortsättningen ärva själva adelstiteln, som i
princip tillfaller den äldsta biologiska sonen,
men de kan nu liksom yngre biologiska söner
och döttrar sätta prefixen honourable
respektive lady framför sina förnamn.

Ny brittisk
adelsförteckning

Av Martin Sunnqvist

Obetänksamhet
i Staffanstorp

Av Jan Raneke

SDS Omkretsen den 12 augusti 2004 återger
denna bild. Det är tydligen entrén till
kommunhuset. Man har här en matta med
kommunvapnet, som man använder att torka
fötterna på, innan man går in. Kommunens
vapen är en symbol som representerar
staffanstorpsborna, och då bör den inte
förnedras på detta sätt.

Tidigare generationer hade en nedärvd
känsla på detta område. På stolar till exempel
förekommer vapen som dekoration på stols-
ryggar, men att ha vapendekoren på sitsen var
helt uteslutet.

Här får lejonet en tå i ögat.
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Den 22 november 2004 lämnade Riksarkivet
(statsheraldikern) ett yttrande till Patent- och
registreringsverket angående Swedish Match
North Europe AB:s ansökan om registrering
av varumärket Borkum Riff.

Dåvarande statsheraldikern Jan von
Konow hade redan 1980 yttrat sig över mär-
ket, som då användes av Svenska Tobaks
AB för markandsföringen av samma produkt.
Hans bedömning var att ”utformningen av va-
rumärket icke i någon detalj [...] liknar det
svenska riksvapnet och således ej kan föran-
leda förväxling”.

Vapnet i fråga kan beskrivas som följer:
Hjärtsköld: I rött fält en blå gin-
balk överlagd av ett upprest lejon
av guld. Huvudsköld: fält 1 och
4: i blått fält tre kronor av guld,
ordnade två över en, fält 2 och 3: i
fält av guld två blå stolpar över-
lagda av en strutsplymförsedd öp-
pen tornerhjälm av guld. Skölden
krönt av kunglig krona. Sköld-
hållare: Två av kungliga kronor

krönta tillbakaseende lejon.
Misstanken om att det är fråga om ett pla-

giat av Sveriges stora riksvapen stärks av be-
skrivningen av märket på www.cyan.si/
BorkumRiff.htm, där märket sätts i samband
med de hantverkare som av drottning Kris-
tina utsågs att förädla och exportera tobak
från den svenska kolonin Delaware.

Statsheraldikern skriver i sitt yttrande att
han inte håller med om bedömningen från
1980 och att praxis har ändrats sedan dess,
men att märket måste betraktas som accepte-
rat eftersom det en gång har bedömts av Riks-
arkivet och har hävd alltsedan dess. Han be-
tonar dock att detta märke inte kan tas som
ett slags prejudikat för andra, liknande fall,
utan varje nytt märke måste provas på nytt.

Magnus Bäckmark

Sverigeplagiat
på piptobak
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Den 20 februari 2004 avled Margareta
Ehrenpohl, född Werner, Järfalla, i en ålder
av 74 år. Hon var änka efter den siste medlem-
men av adliga ätten Ehrenpohl. Ätten här-
stammade från kaptenen och sedermera
kammarherren Anders Johansson Pohl på
Ottersjö i Dagsås socken i Halland, som adlades
1735. Sköldemärkets komposition laborerar
med ljudlikheten Pohl-påle.

En ätt – två olika grenar
Den 18 juni 2004 avled förre avdelningsdirek-
tören vid Statens löne- och pensionsverk Nils
af  Zellén, Täby, 81 år gammal. Med honom
utdog den yngre grenen, den lychouska, av
adliga ätten af Zellén. Hovrättsrådet och
ledamoten av Högsta domstolen, sedermera
vice presidenten i Svea hovrätt Nils Zellén,
Stockholm, adlades 1799 af Zellén med
samma namn och nummer som sin styvdotters
måg, expeditionssekreteraren, sedermera
tituläre landshövdingen Johan Lychou,
Stockholm. Namnet Zellén är härlett från Sel
i Ramsele socken i Ångermanland, som den
lychouska grenen av ätten alltså inte hade
något eget släktsamband med. I stället här-
stammade den släktlinjen, som namnet Ly-
chou anknyter, från Lyckeby socken i Blekinge.
Vattenpasset i sköldemärket får förmodligen
uppfattas som en symbol för juristyrket.

Magnus Bäckmark

Två adliga
ätter utgångna
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Apropå Göta hovrätts vapen (Vapenbilden
nr 58, s 211), så har vid åtminstone ett tillfälle
hovrättens sigillbild tolkats heraldiskt. Det var
när justitiestatsministern Lars Herman Gyl-
lenhaal år 1843 upphöjdes till friherre
Gyllenhaal till Härlingstorp jämlikt 37 §
1809 års regeringsform. I huvudsköldens första
fält återfinns i fält av purpur en sinistervänd
antik stol, varpå sitter en kvinna, hållande i
vänster hand en våg och i höger hand ett nedåt-
vänt svärd, samt bakom henne ett lejon med
huvudet vilande på framtassarna, allt av silver
”föreställande rättvisans sinnebild eller insig-
nierne af Kongl. Götha hofrätt”, som det står
i sköldebrevet. Gyllenhaal hade före sin ut-
nämning varit hovrättens president. Hovrätten
måste alltså ha haft motivet med den sittande
Justitia och lejon i sitt sigill före 1843.

Götisk Justitia
i purpurfält

Av Jan-Eric Olsson

Släkten Palm från Västergötland har ett
sköldemärke som troligen tinktursattes
1843.

Bilden här intill visar serafimerskölden för
justitiestatsministern, friherre Lars Herman
Gyllenhaal (till Härlingstorp). Den  upp-
målades 1854 av S C Cadovius. Gyllenhaals
storkorskedja som kommendör med stora
korset av Nordstjärneorden är också med-
tagen, förutom serafimerkedjan.

I huvudsköldens övriga fält syns stamskölde-
märket för friherrliga ätten Leuhusen (hans
möderneätt), sköldemärket för adliga ätten
Tham (hans första hustrus släkt) och ett sköl-
demärke för släkten Palm, i litteraturen kal-
lad Palm från Västergötland (hans andra hust-
rus släkt); i fält av purpur ett palmträd av
silver.

Med tanke på hur väl den ovanliga purpur-
färgen här ”råkar” sammanträffa med det första
fältets färger, så får man förmoda att tinktur-
sättningen av Palmvapnet gjordes just i sam-
band med det friherrliga vapnets tillkomst.

Själva palmmotivet kan dock naturligtvis
mycket väl kan ha använts tidigare i släkten
Palm, om inte av Gyllenhaals svärfar Jacob
Palm (1748–1821), grosshandlare i Stock-
holm, så av dennes far, rådmannen i Skövde
Sven Palm (1703–1761), som antog nam-
net. Den senaste översikten av släkten är pub-
licerad i Svenska släktkalendern 1943.
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inbakat
Av Magnus Bäckmark

Annonsera
i Vapenbilden eller i Guide till

Heraldiksverige. Kontakta Martin Sunn-
qvist, Hantverkaregatan 9 D, 261 51

Landskrona, martin@heraldik.se
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Nummer, beskrivning, utropspris (SEK)

Litteratur
1. Anvisningar för bärande av ordensbouton,
informationsblad (A5) utg av hovjuvelerare C
F Carlman AB (1964)............................. 5 kr
2. Ernst E Areen och Sten Lewenhaupt:
När och hur böra ordnar bäras, 2:a utökade
uppl (1943). 8:o, häftad, sv/v ill, 56 s.... 10 kr
3. Häradssigill. Xeroxkopior (2001) av
Riksarkivets samling av häradssigill i Sverige
(samt därutöver sigill för 2 landskap, 5 städer
och 15 socknar/tingslag). 1–3 avritning på
varje sida. 307 sidor, A4, med register.
Tejpbindning....................................... 170 kr
4. Kungliga förordningar rörande adeln, 9
st 1731–1813......................................... 50 kr
5. Livrustkammaren 1997-98, innehåller Tom
C Bergroth: ”’En egen Swensk Riddare=
Orden’ – kring instiftandet av ett ordens-
väsende i Sverige 1748", och Christian
Thorén: ”Upptäcksresanden Sven Hedins
ordenstecken i Kungliga Livrustkammarens
samlingar”. 8:o, häftad, färgill, 128 s...... 20 kr
6. Mjölbyhistorisk tidskrift nr 3 (1994), inne-
håller Per Andersson: ”Kvarnhjulsheraldiken
i Mjölby”, Göran Sparrlöf: ”Konungariket
Östergötland – sanning eller myt?” m m. 8:o,
häftad, sv/v ill, 172 s............................. 5 kr
7. Jacob W F Sundberg (red): Antologin
Kalmarunionen (2002). Berör ett och annat
av heraldiskt intresse, bl a vapenfrisen i
Kronborg med Kristi vapen, kung Eriks av
Pommern och hans drottning Filippas m fl
vapen. 8:o, häftad, färgill, 128 s, med
Addendum, 19 s...................................... 1 kr
8. Svenska Exlibrisföreningens general-
register över svenska exlibris och bokägar-
stämplar. Nyutgåva 2004 (urspr utg 1949–
57), xeroxkopierat efter exemplar med många
handskriftstillägg. Omfattar beskrivningar av
omkr 14.000 svenska exlibris med person-
uppgifter om deras ägare. A4, 420 s, tejp-
bindning.............................................. 370 kr

9. Christopher von Warnstedt: ”Die Krone
als schwedisches Rangzeichen durch neun
Jahrhunderte”, särtryck ur Jahrbuch 1970/71
– Band 8 u. 9 der neuen Heraldischen Mitt-
teilungen des Heraldischen Vereins ”Zum
Kleeblatt”, s 15–48, 8:o, häftad, sv/v ill... 20 kr
10. Carl Alexander von Volborth: Heraldry
of the world (1979), 251 s, över 900 ill varav
många i färg, skyddsomslag.................. 200 kr

Övrigt
11. Reproduktion av Andreas Bureus färglagda
karta över Götaland 1649, med riks- och
landskapsvapen och greve Lennart Torstens-
sons vapen, 52 x 39 cm......................... 10 kr
12. Landskapsspelet (2002). Kvartettspel
med Sveriges landskapsvapen, -blommor och
-djur...................................................... 10 kr
13. Lackavtryck av sigill tillhöriga medlem-
mar av svenska adeln under 1700- och 1800-
talen, 20 olika....................................... 20 kr

Angivna priser är minimipriser. Anbuds-
givaren skall ange det högsta pris han är villig
att betala för varje objekt. Slutpriset blir dock
inte detta pris utan det näst högsta budet +10 %
(föreningens provision). Om inga andra bud
inkommit så blir priset det angivna minimi-
priset +10 %. Om högsta bud skulle avges av
fler än en, så gäller det först inkomna.

Säljaren och köparen meddelas om utfallet
och aktuell köpeskilling. Säljaren levererar
objekten till köparen mot köpeskillingen samt
eventuellt porto. Säljaren betalar provisionen
till föreningens postgiro 22 27 90-8.

Anbud lämnas senast den 10 mars 2004
antingen per brev till Daniel G Andersson,
Saltsjögatan 15, 261 61 Landskrona, eller via
epost till daniel@heraldik.se. Auktionen av-
slutas sedan på årsstämman.

Har du saker att sälja? Skicka en lista på
objekt till ovanstående adress/epost senast
den 15 mars 2004.
____________________________________________________
Vid anbudsauktion nr 11 såldes följande – nr, slutpris (utropspris):
1. 33 (25); 3. 22 (20); 5. 33 (30); 6. 33 (30); 7. 33 (30); 10. 33 (30); 13. 22
(20); 17. 33 (30); 18. 11:50 (5); 20. 5:50 (5); 25. 11:50 (5); 26. 11:50 (5).

Svenska Heraldiska Föreningens anbudsauktion nr 12
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NYA MEDLEMMAR
14/5–31/12

Elin Åsklund, Gullstensön, 517 96
Hultafors*

Saga Åsklund, Gullstensön, 517 96
Hultafors*

Idun Åsklund, Gullstensön, 517 96
Hultafors*

Love Mutka-Wasling, Sämgatan 10, 507
45 Borås

Eugen Zovko, Sommarrogatan 4, 632 26
Eskilstuna

Tore Kollberg, Åsgränd 5, 692 30 Kumla
Owe Wennerholm, Hästhovsstigen 14,

430 33 Fjärås
Alexander Ulltjärn, Enskiftesgatan 3,

583 34 Linköping
Bengt P Gustafsson, Skaraborgsgatan 34

F, 532 30 Skara
Joakim Carlström, Bagartopsringen 16,

170 64 Solna
Christer Wranå, Ernst Torulfsgatan 16 A,

416 73 Göteborg
Lillemor Eriksson, Svartviksslingan 69,

167 38 Bromma
Leif Heiberg Myrdam, Pilestredet 85

A, NO-0358 Oslo, NORGE
Carl-Gustaf  Oliv, Hammargatan 3 A, 692

31 Kumla
Dag M Hermfelt, Norrtullsgatan 26, 113

45 Stockholm
Björn Bergdahl, Hällesås byväg 30, 427

51 Billdal
Peder Dahlman, Torp 1812, 387 91

Borgholm
Tony Douhan, Åragatan 28, 254 54

Helsingborg
Bertil Gyllensten, Stora Fiskaregatan 13

E, 222 24 Lund

*) 
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                   Född

Olof Axel Ossian Sjöstrand
Sunnqvist, född den 30 sep-
tember 2004, son till Martin
Sunnqvist och Malin Sjöstrand,
Landskrona.

               Underrättelse

Henric Åsklund, SHF:s ordförande, har
den 29 december 2004 flyttat med sin familj
från Hultafors till Ekoxevägen 9, 247 35 Södra
Sandby i Skåne, tfn 046-575 34. Anledningen
till flytten är att han har fått nytt jobb på
Ericsson Mobile Platforms i Lund.

Inte utan medgivande
Riksarkivet har den 20 februari 2004 lämnat
yttrande till Patent- och registreringsverket
angående Olle Lundbacks, Siljansnäs,
önskan att registrera vapnen för Leksands
kommun och förutvarande Siljansnäs
kommun som varumärken i egen närings-
verksamhet. Statsheraldikern förklarar att
tillstyrkan inte kan ske, om inte medgivande
till registreringen först givits av Leksands
kommun (som även äger den immateriella
rätten till vapnet för det i Leksand numera
uppgångna Siljansnäs).                           MB

Glad(a) i flaggning
I Tomelilla kommun, har det nya vapnet
med gladan (se Vapenbilden nr 54, s 76)
blivit folkkärt. När kommunen 2004 införde
medborgarförslag blev det första ett från
fastighetsmäklaren Christer Eriksson.
Hans förslag om att låta invånarna få möjlig-
het att låna en kommunflagga på lokala
turistbyrån för flaggning på privata högtids-
dagar (på en särskild flaggstång på torget)
godkändes. ”Flaggan är det finaste vi har,”
säger Christer Eriksson till Sydsvenska
Dagbladet (28/3 2004).                          MB
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På exlibris. Här alliansvapen
för Peter Kurrild-Klitgaard och
Camilla Collet, Köpenhamn.
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Hur vapen
används
Fortsätt att skicka bilder till redaktio-
nen! Exempelserien fortsätter i kom-
mande nummer av Vapenbilden.

På exlibris, här i kombination med ett porträtt
av ägaren Jörgen Desén, Sollefteå.
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Som bild i displayen
på mobiltelefonen, i
detta fall Christer
Göranssons i Lund.
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I annonsering , här för Tyresö kommun.

Som skärmbild på
datorn, här hos Sten
Brangstad i Karlskoga i
utfor mning av Jakob
Brangstad.
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Till höger : Skölde-
märket fristående i
adressetikett för Sten
Brangstad, Karl-
skoga.

Teckning: Sten Brangstad.
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