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Stor framgång för
vapenregistret

Bästa medlemmar,

Tack för ert stöd för föreningen och för heraldiken i
Sverige under det gångna året!

Den största nyheten 2007 var lanseringen av
Svenskt Vapenregister, efter drygt två och ett halvt
års förberedelser. Inte mindre än 83 ansökningar har
inkommit. Svenska Vapenkollegiet har jobbat hårt
och 29 vapen är redan slutligt godkända och färdiga
att införas i registret. Ett annat omfattande projekt
var den nya layouten för Vapenbilden, där mycket
stötande och blötande ligger bakom slutresultatet.
En eloge till Jesper Wasling och Enar Nordvik som
varit drivande i detta arbete.

I linje med styrelsens strävan efter att uppfylla
föreningens syfte att ”fördjupa och förmedla kunskap
inom området” kommer det stora projektet 2008
att vara skriftserievolym nr 2: Jesper Waslings
HÄROLDEN I NORDEN (arbetstitel). Verket handlar om
den medeltida häroldens verksamhet, med särskilt
fokus på Norden. Den första skriftserievolymen,
HERALDIK FÖR NYBÖRJARE, vände sig till alla som är lite
nyfikna på heraldik och den har varit en enorm
framgång. HÄROLDEN I NORDEN kräver inga speciella
förkunskaper, men gissningsvis kommer den i första
hand intressera dem som redan lärt sig lite om
heraldik och som vill veta mer. Kanske lite smalare
alltså, men mer fördjupande och desto mer spännande
för de redan invigda.

För att frigöra resurser, både ekonomiska och
personella, kommer vi inte att trycka någon matrikel
2008. Tills vidare avser vi därför ge ut den i tryckt
form vartannat år och växelvis försöka komma ut
med en ny skriftserievolym vartannat år.
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Ingen matrikel 2008

Styrelsen har beslutat att föreningen inte
ska ge ut en tryckt matrikel i år. Skälet är
att vi ska koncentrera våra resurser på
skriftserien istället. Det kostar idag knappt
10.000 kronor att trycka en matrikel, om
man räknar bort sponsring, och för den
summan kan vi finansiera ett nummer av
skriftserien till hälften eller mer. Dessutom
görs matrikeln av samma personer som
också ska göra skriftserien. Här räcker
tiden inte till för två projekt som har
ungefär samma deadline. Under 2008
kommer medlemmarnas vapen att finnas
på hemsidan och vi kommer att ge ut en
matrikel i pdf-format (med endast namn
och sköldar), som man skall kunna ladda
ned från heraldik.se. År 2009 kommer vi
att ge ut en tryckt matrikel igen.

Årets utgåva av skriftserien är teoretiskt
inriktat och handlar om den medeltida
härolden, med fokus på Norden.

Thomas Falk
redaktör för skriftserien

Under senare år har föreningen börjat
arbeta för att bygga upp ett heraldiskt
arkiv. Vi samlar förstås vårt egna
arkiverade material men vi tar också emot
våra medlemmars heraldiska arkiv. Än så
länge rör det sig bara om två personers
efterlevande som har donerat arkiv, men
vi tror att fler kommer att hörsamma vår
förfrågan.

Samla ditt arkiv

Huvudman för arkivet är Svenska
Heraldiska Föreningen. Föreningens arkiv
är indelat i flera underavdelningar som
speglar våra huvudsakliga verksamhets-
områden. Till det kommer de personliga
arkiv som skänkts till oss. Vart och ett av
dessa samlas för sig under namnet Samling
NN. Detta för att forskare lätt ska få en
överblick över materialet. Arkivet som
helhet är deponerat på Föreningsarkivet i
Göteborgs stadsarkiv, eftersom förenin-
gen har sitt säte i Göteborg.

Stefan Bede
Arkivansvarig

Kallelse
Svenska Heraldiska Föreningens
styrelse kallar till föreningsstämma
lördagen den 29 mars 2008 i Lilla
Riddarsalen på Valand i Göteborg
(Hörnet Avenyn/Vasagatan). Obser-
vera att mötet hålls på en lördag, inte
söndag som tidigare år.

13.00 Inledning.

Förtjänstmedaljörer 2008

Medaljörföredrag av Per Norden-
vall: MYT OCH PROPAGANDA I NÅGRA

SVENSKA ADELSVAPEN.

15.00 Föreningsstämma.

Exlibrisutställning.

17.00 Middag (anmälan krävs).

För mer detaljer, se hemsidan
www.heraldik.se samt lösblad i
medlemsutskicket.
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Chefen för Nordic Battlegroup var inte
helt nöjd med vapenteckningen från
Riksarkivet. Utan att samråda med
upphovsmannen gjordes en symboliskt
sett inte obetydlig retuschering – lejonets
könsorgan togs bort.

Sverige har, på uppdrag av EU, organiserat en
snabbinsatsstyrka med namnet Nordic
Battlegroup tillsammans med Estland,
Finland, Irland och Norge.

När ett heraldiskt vapen skulle väljas föll
det sig naturligt att välja ett lejon eftersom
detta djur ingår i östersjöländernas vapen. Det
heraldiska lejonet är en kraftfull symbol för
styrka och mod och tecknas därför som en
lejonhanne med tillhörande, manliga,
genitalier.

General Karl Engelbrektson, chef för
Nordic Battlegroup, har till tidningen Metro
(den 14 december 2007) sagt:

– Jag tog som chef beslutet att ta bort
fallosen. Mitt budskap är att implementera

Ad omnia paratus ñ beredd
pÂ allt ñ ‰ven kastrering?

Johanna Hellström

FN:s resolution 1 325 som säger att vi måste
ta hänsyn till hela befolkningen och öka
kvinnors deltagande.

Konstnären Vladimir A. Sagerlund är
besviken då ändringen gjordes utan hans
godkännande och tillägger att vapensköldar
med lejon utan genitalier förr gavs till dem
som förrått Kronan.

Försvaret ser frågan som utagerad och bär
numera det nya kastrerade lejonet på
uniformen som förbandstecken.

Bland annat på Expressens hemsida har
inslaget debatterats ganska vilt. Någon kom
med förslaget att Nordic Battlegroup skulle
byta namn till No Balls Group.

Nyheten om vapendispyten har fått
genomslag i media med artiklar i tidningar från
fyra världsdelar och enligt statsheraldikern
Henrik Klackenbergs bedömning därmed
totalt sett större medial uppmärksamhet än
någon annan heraldisk fråga hittills i Sveriges
historia.
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I Risekatslösa øst for Helsingborg står
en gravsten udenfor på kirkens sydside.
Våbnene ger ett gentemot Adelsårbogen
avvikande besked om en af Magdalene
Brahes aner og opviser flere før littera-
turen ukendte anevåben før hennes mand
Jørgen Urne.

Stenen i Risekatslösa er beskrevet med
illustration i Uno Otterstedts bog: FRÅN GOTIK

TIL RENÄSSANS (1929), og i Chr. Axel Jensens
bog DANSKE ADELIGE GRAVSTEN (1951–1953), så
navnene på den fik jeg foræret. Den er over
Jørgen Urne og Magdalene Brahe. Jensen har
stilistisk sat den under ”Landskabs- eller
Landstrygergruppen”.

Stenen viser tre personer stående med
lukkede øjne. Jørgen Urne (død 1560), som
havde flere len og var landsdommer i Skåne, er
i fuld rustning med hjælmen på hovedet.
Magdalene Brahe står iklædt en stor kappe og
hun holder den lille datter i hånden. De er
omgivet af de 32 våben, som er store og sat to
og to i et anetræ. Teksten er nederst på stenen.

Magdalene Brahe er søster til astronomen
Tyge Brahes fader Otte Brahe. Hun kom
sørgeligt af dage i 1571, idet hun blev stanget
ihjel af en tyr. Brahe-slægten er en stor skånsk
adelsslægt, der især er knyttet til herregårdene
Vittskövle, Tosterup og Knudstrup. Men
slægten har haft godser overalt i det gamle
danske rige.

Med Adelsårbogen kan udarbejdes
Magdalene Brahes anetavle med 16 våben. Det
giver flg. resultat: Brahe–Rud, Lunge–
Rosenkrantz, Thott–Markmand, Kabel–
Gyldenstierne, Krognos–Hase, Basse–
Krognos, Jernskæg–Jernskæg, Kabel (Kabold)–
Munk (bjælke).

Disse våben for Magdalene Brahe er på
stenens højre side opsat i den korrekte orden.

Gravstenen i Risekatslˆsa
Ane Krogh Nielsen

Den eneste uoverensstemmelse med Adels-
årbogen er, at et Jernskæg-våben er erstattet
med et våben med to krydsede horn. Det
tilhører Tordsen-slægten, som ikke er
behandlet af Adelsårbogen. Det er en
uoverensstemmelse, som går igen i f.eks.
Kågeröd kirke, der både har kalkmalerier og
et epitafium over broderen Otte Brahe. Da
Brahe-slægten på dette tidspunkt kender alle
sine øvrige tipoldeforældre, hælder jeg til, at
oplysningen om, at Otte Jensen (Markmand)
var gift med en N.N. Tordsen, er rigtig.

Fem af  tipoldemødrene ukendte
Urne-slægten kan føre sine aner tilbage til
1300. Den stammer oprindelig fra Sønder-
jylland, men der har været Urner i hele
Danmark og i Skåne. Jørgen Urnes fader Lage
Urne blev meget dramatisk ved sin fødsel
skåret ud af sin døde moder, hvorved han
mistede sit ene øje. Ved sit ægteskab med Sidsel
Ribbing kommer rene skånske slægter som
Ribbing, Lang, Laxmand, Giedde og Sparre
ind som forfædre.

Da der er 16 våben for Jørgen Urne på
stenen, skal vi tilbage til tipoldeforældrene.
Adelsårbogen kan desværre ikke være
behjælpelig med fem af tipoldemødrenes
navne og tilhørende våben.

På stenens venstre side er de 16 våben for
Jørgen Urne. Øverst er Ribbing (2)–Urne (1)
for forældrene. Derefter følger nedad på træet
flg. våben: Bille (3)–Lang (4), Breide/Serlin
(5)–Laxmand (6), Lunge (7)–Bølle (8), Ny
(9)–Qvitzow (10), Kalf ? (11)–ukendt (12),
Giedde (13)–Griis (14), Qvitzow (15)–Sparre
(16).

De første syv våben er i overensstemmelse
med Adelsårbogen og rækkefølgen er rigtig.
De øvrige ni våben er noget rod! Efter
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Adelsårbogen skal der være
våben for Giedde (8), Ny
(9), Galen (11), Sparre
(14) og fem ukendte
våben. Tallene angiver
deres agnatisk-kognatiske
korrekte placering.

På stenen er tre af
våbnene, nemlig Ny (9),
Giedde (13) og Sparre
(16). Tallene angiver deres
faktiske placering på
stenen. Det følgende bliver
gætteri, da våbnene som
nævnt er rodet opsat.

Stenens Bølle-våben
kan være en forkert
udformning af Galen-
våbenet, idet begge
våbener er tværdelte.

Adelsårbogens fem
ukendte tipoldemødre
bliver derfor Kalf ? (13),
Qvitzow (15), Qvitzow
(10), ukendt (12), Griis
(16). Tallene er min
placering i anetavlen.

Jeg kan være lidt
usikker på Kalf-våbenet,
der skal være en kronet
jomfru i fjederham – altså
ørneagtig. Våbenet på
stenen viser en kronet
vinget kvindefigur i en
lang kjole.

Det ukendte våben
med en stjerne omgivet af
tre halvmåner er ikke dansk, men kan være et
svensk våben uden slægtsnavnsangivelse (se
Jan Raneke: SVENSKA MEDELTIDSVAPEN,1982, Bd.
2, s. 682).

Så langt kan en amatør som undertegnede
komme, men stenen kunne trænge til en mere
professionel behandling, da den stiller mange
spørgsmål og måske kan give relevante svar på
adelsslægter i 1400-tallet.

Kalf? (11)–ukendt (12).

Jørgen Urne og Magdelene Brahe med 16+16 våbener.
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I adelskalendern 2007 har ätten Paulis
vapen ändrats. De svarta balkar som
använts i ”evinnerliga tider” har tagits
bort. Min avsikt är att under 2008 ge ut
en bok om vapnets historia, men här
kommer en kort sammanfattning av mina
teorier.

Ättens ursprung tros vara Gemona i nuvarande
Italien, men de flesta i ättens äldre historia var
bosatta i trakterna kring Kärnten/Steiermark,
det vill säga delar av dagens Österrike, Italien
och Slovenien.

I samband med att ätten ställde upp och
försvarade sin hembygd mot den osmanska
invasionen i slutet av 1500-talet, blev den
upphöjd till tysk-romerskt riksadelstånd av
kejsar Rudolf  II av Habsburg. Detta skedde
den 21 juni 1598. Det gamla vapnet, som lär
vara utfärdat av biskopen av Bamberg,
förbättrades. Det nya vapnet, se omslagsbilden.

James Pauli översatte (1920) vapenbeskriv-
ningen från 1598 enligt följande: ”deras förut
innehafda gamla vapen och sköldemärke,
nämligen en sköld, snedt delad i lika delar från
vänster nedre till högra öfre hörnet och den
nedre hälften åter delad från högra nedre till
vänstra öfre delen sålunda, att det understa af
dessa fält är hvitt (silver), det öfre till höger
rödt och den andra öfre vänstra hälften helt
gul eller guldfärgad., däri synes framåt riktadt,
färdigt till rof, ett svart lejon med bakåt krökt
svans, öppet gap och röd utsträckt tunga; på
skölden en tornerhjälm med till vänster svart
och gult, till höger rödt och hvitt hjämtäcke,
ofvanpå denna en virad wulst i samma färger,
med flygande band, därur två örnvingar med
framåt vända ryggar uppgå, hvilka vingar i

Joakim Pauli

Ursprungligen utan balkar

Fig. 1. Georg
Paulis sigill,
använt 1582.
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Fig. 2. Zacharias Paulis
sigill. Avritning efter
avtryck, vars datering
ej är angiven.

Fig. 3. Ättens vapen i Keijsers vapenbok 1650.



8  Vapenbilden 73:2008

midten äro delade på tvären, öfre delen gul
eller guldfärgad, nedre delen hvit eller
silfverfärgad och i mitten af hvarje en röd kil,
som går till midten af varje vinge ifrån
vingarnas rygg på följande sätt förändrat,
beprydt och förbättrat: nämligen istället för
den slutna hjälmen en fri och öppen adlig
tornerhjälm, som i likhet med lejonet prydes
med en gyllene kunglig krona; där ofvanpå,
istället för det förutvarande, två utbredda
örnvingar, hvilkas ryggar vända sig inåt, och
hvar och en af dessa, på längden från ofvan
till nedan, delade i två lika delar, så att den
bakre (vänstra) är utåt röd, inåt silfverfärgad
och den främre (högra) inåt guldfärgad, utåt
svart; däremellan ett krönt svart lejon utan
bakfötter med bakåt krökt svans, framsträcka
ramar och röd utsträckt tunga …”.

Släkten var protestantisk i ett katolskt
Österrike. Detta var något som var förbehållet
enbart adeln. Det dröjde inte länge förrän
kyrkan genomförde en motreformation och

man fick då välja: konvertera till katolicismen
eller lämna landet.

År 1608 lämnade bröderna Augustin,
Andreas (Anders), Mikael, Zacharias, Thomas

Fig. 5. Vapnet i Cedercronas vapenbok 1746.

Fig. 4. Målningen i Riddarsalen.

Fig. 6. Sigillstamp som har tillhört Brita
Charlotte Pauli (1754–1800). Liksom i fig. 8
är fotot här spegelvänt, så att gravyren blir
vänd åt samma håll som avtryck av
stamparna.
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och Marx landet och påbörjade sin resa mot
Sverige. Marx dog när han slogs under svensk
fana i Tyskland, Mikael försvann i Regensburg,
Thomas återvände efter ett antal år under
svensk fana, Anders bosatte sig i Finland och
grundade den finska grenen som dock dog ut
efter endast en generation.

Zacharias blev den svenska grenens
stamfader. Övriga släktingar var kvar i
Österrike eller drog sig till Tyskland. Ätten
dog snart ut där och sköldebrevet kom i
fränderna von Canals ägo.

Zacharias avancerade inom den svenska
hären och ledde till slut rytteriet i

Fig. 7. Vapen för Christian Fredrik Klingspor
och hans hustru Anna Magdalena Pauli. Det
är utfört mellan 1743 (deras vigsel) och 1771
(då han upphöjdes till friherre). Dekor på
fajansfat i privat ägo.

Fig. 9. Sköldemärket som finns i såväl
friherrliga som grevliga ätten Klingspors
vapen, med ätten Paulis sköldemärke
inkorporerat i huvudsköldens komposition.
Efter Klingspors vapenbok från 1890.

Fig. 10. Ätten
Paulis vapen i 1915
års adelskalender.
Notera tinkturerna
på vingarna.

Fig. 8. Sigillstamp som har tillhört general
Wilhelm Mauritz Pauli (1730–1800). Hans
valspråk AMORE VIRTUTIS kan översättas ‘Kärlek
till dygden’. Stampen är tidigast från 1790,
då han erhöll storkorset av Svärdsorden.
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Södermanland, Närke och Värmland samt
Vadsbo och Valla härader i Västergötland som
överste och dog 1630 i Stockholm. Han hade
innan dess blivit naturaliserad och ätten
introducerades 1625 på Riddarhuset under
nummer 64. Senare ändrades detta till 96.

I Zacharias sigill (fig. 2) ser det ut som att
det finns strängar mellan fälten i hans vapen,
men det är antagligen bara för att separera
fälten i gravyren.

 Någon gång under 1600-talet målades alla
ätters vapen upp på kopparplåtar och hängdes
upp i Riddarsalen på Riddarhuset i Stockholm.
Jag gissar att det var efter 1654, när ätternas
nummer ändrades. Det var 1672 som en
motion bifölls om uppmålning. Ätten Paulis
sköld, se fig. 4.

Vapnet på kopparskölden har balkar i silver.
Ätten började också föra vapnet med balkar i
silver, enligt signeter med skrafferade
vapenbilder (fig. 6 och 8). Redan i den första
tryckta vapenboken med adelns vapen,
Henrich Keijers SWERIGES RIJKES RIDDERSKAPS

OCH ADELS WAPENBOOK (1650), finns balkarna,
dock utan markering om vilken tinktur de skall
ha (fig. 3). Denna tolkning av vapnet blev den
officiella – vapnet har återgivits med balkar i
alla följande vapenböcker. I den närmast
följande, Daniel Gustaf Cedercronas SWERIGES

RIKES RIDDERSKAPS OCH ADELS WAPENBOK (1746),
har även tinkturerna på örnvingarna och
hjälmtäcket ändrats jämfört med vapnet i
sköldebrevet och lejonet har en enkel svans
(fig. 5).

Pauli påverkade Klingspor
År 1743 gifte sig en kvinnlig medlem av ätten
med en Klingspor. Ett alliansvapen, se fig. 7.
Jag tror att detta gifte påverkade vapnets
utformning.

Ätten Klingspor blev senare upphöjd till
både friherrlig och grevlig värdighet med
förbättrat vapen. Man lyfte in det pauliska
vapnet men med svarta balkar. Det var
Wilhelm Mauritz Klingspor, ”marskalken” i

Fänrik Ståhls sägner, systerson till general
Wilhelm Mauritz Pauli, som blev upphöjd till
grevlig värdighet 1799.

År 1891 dog Otto Göran Pauli och enligt
Riddarhusets noteringar slöt han sin ätt. År
1892 fördes en ny gren in i adelskalendern.
Man upptäckte att det fanns avkomlingar till
general Wilhelm Mauritz Pauli. Det startades
dock en civilprocess om bördsfrågan. Den höll
på i 34 år och avgjordes 1927 och fastslogs till
den nu levande ätten Paulis fördel.

I Carl Arvid Klingspors SVERIGES

RIDDERSKAPS OCH ADELS VAPENBOK (1890) återges
det pauliska vapnet med svarta balkar såsom i
den klingsporska huvudskölden (fig. 9). Så såg
också Paulis vapen ut i adelskalendern i början
av 1900-talet (fig. 10).

Den svarta färgen har sedan hängt med till
adelskalendern 2004, men till 2007 års utgåva
är balkarna borttagna. Cirkeln är sluten –
vapnet avbildas nu som det ursprungligen är
fastställt.

Vapnet har en ovanlig delning och den har
ibland beskrivits genom att balkarna – som
alltså uppstått genom feltolkning av
delningslinjerna – kallats  för ett (balkvis ställt)
antoniuskors eller taukors.

Utöver att balkar uppstått i vapnet, så har
de, som vi sett, även sedan skiftat i färg. Av
här återgivna bilder framgår också att antalet
svansar på lejonet varierat i framställningar av
vapnet, liksom lejonets pose och om det har
krona eller inte.

Sköldebrevet var länge kvar i Österrike.
Min farfars far, Knut Pauli, träffade en
professor Gilbert von Canal i Düsseldorf 1888
och blev hembjuden på middag. Till sin
förvåning upptäckte han då ättens sköldebrev
på väggen. Han fick med sig brevet hem att
förvaras hos ättens huvudman. Det är sedan
2006 deponerat på Riddarhuset.
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ALLT OM VÄRLDENS FLAGGOR. Bonnier impact,
Stockholm 2006. ISBN 91-85605-09-3,
inbunden, 240 sidor. Pris från 84 kr (+ porto).

Från att tidigare, för bara några år sedan, ha
varit i stort sett tomt i de svenska boklådornas
sortiment på böcker inom området vexillologi
finns det idag ett flertal olika titlar att välja
mellan. Under våren utökades utbudet med
ytterligare en titel: ALLT OM VÄRLDENS FLAGGOR,
utgiven av Bonnier Impact.

Boken gavs ut första gången i Storbritannien

(N‰stan) allt om v‰rldens flaggor
Lars Kenneth Dahlqvist

1997 med titeln COMPLETE FLAGS OF THE

WORLD. Trots att den till det yttre ser ut att
vara ”tunnare” än de konkurrerande titlarna
på hyllorna, överträffar den innehållsmässigt
de flesta andra flaggböcker. På ett mycket
effektivt och pedagogiskt sätt berättar den för
oss om varje nationsflaggas symbolik och
historik. Dessutom är väldigt många stats-
vapen avbildade och förklarade.

Den som vill ha mest allmänbildning och
flaggor för pengarna kan lugnt investera i ALLT

OM VÄRLDENS FLAGGOR.

Här är ytterligare
två tillägg (jfr även
nr 69, s. 490 ff.) till
min och Marcus
Karlssons bok
KYRKANS MÄRKEN

(2006):
Uppsala stift,

Börstils församling
(2006 inlemmad i

Frösåkers församling). Bild kan nu meddelas
på det ”soknenes incigle” med S:t Laurentius

Fler kyrkliga m‰rken
som vi på s. 28 nämner är
känt från 1492.

I Strängnäs stift
beläggs Stora Mellösa
och Norrbyås pastorat
åtminstone sedan 1982
använda Stora Mellösa
landskommuns vapen från
1946, vilket upphörde att
användas kommunalt vid kommunens
uppgång i Örebro kommun 1971.
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KOMMUNVAPEN
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T. A. TRÄSKÄRNINGAR

ANHALTSVÄGEN 12
SE-543 94 TIBRO

TEL/FAX: 0504-201 10
MOBIL: 0706-82 76 38
E-POST: thorleifa@yahoo.se
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Vandringspris med ett fiktivt vapen. Priset är
instiftat till Johnny Hoas’ minne (tornerspels-
ryttaren som omkom genom ett blixtnedslag i
Mariefred sommaren 2006).
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Inga von Corswant-Naumburg: HUVUDBANER OCH

ANVAPEN INOM SKARA STIFT. EN HERALDISK OCH

GENEALOGISK INVENTERING. Skara stiftshistoriska
sällskaps skriftserie 28, Skara 2006, 386
sidor, rikt illustrerad i färg, 350 kr. Boken
kan beställas genom Johnny Hagberg,
Prästgården, 531 94 Järpås, 0510–91016,
jarpas.pastorat@svenskakyrkan.se.

Martin Sunnqvist

Huvudbaner och anvapen i Skara stift

Huvudbaner för landskamreraren Jonas
Cederborgh (1645–1700) i Mariestads
domkyrka. Det återspeglar senaste mode vid
sekelskiftet 1700 och är troligen utfört av
bildhuggaren Börje Löfman.
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Inga von Corswant-Naumburg disputerade år
1999 på avhandlingen HUVUDBANER OCH

ANVAPEN UNDER STORMAKTSTIDEN. Det är en
konsthistorisk, för en heraldiker förunderligt
rikt illustrerad, analys av de i trä utskurna vapen
som bars i adelns begravningsprocessioner
främst under 1600-talet och det tidiga 1700-
talet. De pryder ofta ännu idag våra kyrkor.

Mer av handbokskaraktär är Inga von
Corswant-Naumburgs nya bok. Här inventerar
hon, kyrka för kyrka, vilka vapen som finns,
vem de syftar på, när och i vilken stil de
utfördes och ibland av vem, samt eventuella
förvanskningar vid restaurationer. Det är
omfattande resor och forskningar som ligger
till grund för texterna. Bilderna är tydliga och
klara, alla i färg.

På 2006 års årsmöte antydde Inga att man
kunde få intressanta resultat av jämförelser
mellan anvapnen och genealogierna i t.ex.
Gustaf Elgenstiernas DEN INTRODUCERADE

SVENSKA ADELNS ÄTTARTAVLOR (1925–1936).
Anförandet gjorde nog att jag trodde att det
skulle komma mera sådant i boken.

Boken gör att man genast får lust att
resa runt i Skara stift och se med egna
ögon – och ha boken som guide.
Förhoppningsvis kan texterna också
användas i de olika kyrkorna för att sprida
välbehövlig kunskap om heraldik och
personhistoria.

Minnessköld för
r i k s m a r s k a l k e n ,
friherre Fredrik von
Essen (1831–1921) i
Hömbs kyrka. Sköl-
den är troligen må-
lad av David Frie-
feldt.



14  Vapenbilden 73:2008

Christian Braunstein: UTMÄRKELSETECKEN PÅ

MILITÄRA UNIFORMER. Stockholm 2007, 198 sidor,
färgillustrerad, oktav, klotband, ISBN 978-
91-976220-2-8. Statens Försvarshistoriska
Museer, skrift nr 12, pris 250 kr.

Den faleristiskt intresserade har fått en
godbit i denna nya bok av Christian
Braunstein.

Föregångaren på detta område hade samme
författare, men hade formen av ett reglemente,
UNIFORMSREGLEMENTE FÖR FÖRSVARSMAKTEN,
UTMÄRKELSER, 1996 ÅRS UTGÅVA.

Medaljfloran har i den nya boken slagit ut i
ännu högre grad. Antalet icke officiella
medaljer, som får bäras till militär uniform,
har på tio år ökat från 192 till 304. Det numera
minimala svenska försvaret har följt den
internationella trenden och kan nu verkligen
frossa i och briljera med medaljer, av vilka
huvuddelen är minnesmedaljer över nedlagda
förband.

”Troligtvis hade fått tillstånd”
Med tillfredsställelse konstateras att flera av
de i föregångaren föreliggande felen nu är
åtgärdade, dock ej alla. Sålunda framhärdar
författaren i att kalla Kungl. Serafimerorden
även för Kungl. Majestäts orden. Visserligen
har en serafimerriddare titeln Riddare och
kommendör av Kungl. Majestäts orden, men
orden heter Serafimerorden och huvudmannen
för denna och Nordstjärneorden, Vasaorden
och Svärdsorden är Kungl. Majestäts orden.

Beträffande Hemvärnets silvermedalj anges
blott att dess frånsida varierar beroende på
försvarsområde eller driftvärn, men särskilda
frånsidor har även t.ex. rikshemvärnschefen
och hemvärnsmusiken.

En rik medaljflora mellan tvÂ p‰rmar
Lars C Stolt

Boken är tvåspråkig, på svenska och engelska,
vilket är bra, men en engelsk språkgranskning
skulle inte ha skadat.

Vad man saknar är vidare datum för
bärandebesluten i varje enskilt fall. Till min
stora förvåning anges emellertid i bokens
inledning att, förutom för bärande godkända
medaljer, har medtagits ”några som troligtvis
hade fått tillstånd om sådant sökts”, vilket
gör mig misstänksam, och dessutom motverkar
det inte gärna ett redan existerande, godtyckligt
medaljbärande.

En tråkig historia är att försvaret numera
tydligen kallar allt för medaljer, vare sig det
rör sig om verkliga medaljer, d.v.s. en hel
metallplatta med rund eller flerkantig form,
eller om ett kors eller ett tecken med
genombruten form, tidigare kallade förtjänst-
eller minneskors respektive förtjänst- eller
minnestecken, men numera rätt och slätt
medaljer.

Stockholms bärs, men ej Göteborgs
Då man ser vilka utmärkelser som får bäras
till uniform, undrar man vilka överväganden
som ligger bakom dessa beslut. Varför får t.ex.
Svenska Dagbladets guldmedalj (kallad
”bragdmedalj”) inte bäras till skillnad mot
Stockholmstidningens guldmedalj för berömlig
flygargärning och inte Stiftelsen Sveriges
Nationaldags förtjänstmedalj till skillnad mot
Svenska Heraldiska Föreningens förtjänst-
medalj? Och varför får Förenta Nationernas
Dag-Hammarskjöld-medalj inte bäras? Den
tilldelas anhöriga till dem som stupat i FN-
tjänst.

Sedan föregångaren kom ut har Ingenjörs-
vetenskapsakademiens medaljer fått bärande-
tillstånd, och till min överraskning ser jag att
Militärmusiksamfundets hedersmedalj till Ivar
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Widners minne numera får bäras. Svenska
brigadens i Finlands frihetskrig medalj i järn
från 1918 tillåts numera, om det nu fortfarande
finns någon innehavare som bär militär
uniform. Av någon anledning får Stockholms
stads S:t Eriksmedalj nu bäras, men varför
inte andra kommunala medaljer såsom
Göteborgs stads förtjänsttecken? En stor
skandal är att bärandet av två privatordnars
medlemstecken fortfarande tillåts.

Ett par av medaljerna visas i dammontering,
d.v.s. rosett, vilket borde ha angivits. Märkligt
nog visas sist efter registret en till svensk militär
uniform icke bärbar medalj, nämligen K 1:s
idrottsförenings medalj.

Förtjänstmedalj före minnesmedalj
En underlighet beträffande bärandeordningen
som kan uppfattas som rent av stötande är att
minnesmedaljer ges samma status som
förtjänstmedaljer. Om en minnesmedalj i guld
anges att den skall bäras före en förtjänstmedalj
i silver. Samtliga förtjänstmedaljer borde
givetvis föras före alla minnesmedaljer även
på militär uniform.

Märkligt nog anges att medaljer från OS,
VM, EM och SM normalt får s.k. enskilt
bärandetillstånd. Prismedaljer bärs ju inte ens
till civil högtidsdräkt, utan endast på
idrottsdräkt.

Originellt nog stoltserar författaren på
brittiskt manér med bokstäverna MBE efter
namnet, indikerande att han är Member of
the Order of the British Empire, som han
dock låter den svenske läsaren sväva i
okunnighet om, då han i sin förteckning över
utländska utmärkelser använder den svenska
förkortningen StbEmpO.

Alla utmärkelser är avbildade i färg (utom
en), inte enbart bandfärgerna som i
föregångaren. Det innebär att man får en
illustrerad katalog över kanske omkring 10 %
av det totala antalet svenska utmärkelser,
vilket möjliggör en konstnärlig och typologisk
studie av dem.

Fig. e Älvsborgs amfibieregementes förtjänst-
medalj (bör vara -kors) i guld och silver, fig.
f Vaxholms amfibieregementes (numera
Första amfibieregementets) förtjänstmedalj
i guld och silver, fig. g Försvarsmaktens
logistiks förtjänstmedalj i silver samt fig. h
Södra militärdistriktets förtjänstmedalj i
guld. Bandfärgerna presenteras i boken även
i form av hur släpspännena ser ut.
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Nya vapen
Vapenbilden strävar efter att omnämna
alla vapen nytillkomna i Sverige från och
med år 2000. I de fall vapnen ej  tillkommit
i samarbete med Riksarkivet (stats-
heraldikern) och deras ägare ej är offent-
liga myndigheter sker publicering i denna
serie efter att vapnen först införts i
Svenskt Vapenregister. Anmälan av nya
vapen görs till Svenska Vapenkollegiet,
www.heraldik.se/svk.

Ledningsregementet
I Enköping. Regementet upprättades den 1
januari 2007. Modellritning levererad av
Riksarkivet den 5 juni 2007.

Sköld:I blått fält tre öppna kronor av guld,
ställda två och en [Lilla riksvapnet]. Skölden
lagd över ett knippe vig gar av guld och krönt
med kunglig krona.

Teckning: Vladimir A. Sagerlund.

Trängregementet
Regementet (tidigare Göta
trängregemente, T 2) är från år
2000 det enda trängregementet
i Sverige och är förlagt till
Skövde. Sköldemärket är
detsamma som det i Träng-
truppernas kadett- och aspirant-
skolas (TrängKAS) vapen från
1979. Skolan nedlades 1981.
Modellritning levererad av
Riksarkivet den 21 augusti 2007.

Sköld: I blått fält ett kärrhjul
med fyra ekrar lagt över två korslagda svärd,

Försvarsmaktens
tekniska skola (FMTS)
FMTS håller sedan 2005 på
att inrättas i Halmstad.
Under 2008 kommer alla
delar att vara på plats. Ett
snarlikt vapen – utan svärd
– togs fram 1995 för Arméns tekniska skola
(ATS) i Östersund, nu nedlagd och efterträdd
av FMTS. Modellritning levererad av
Riksarkivet den 26 september 2007.

Sköld: I fält av pur pur ett stolpvis ställt
svärd lagt över ett  kug ghjul ,  al l t  av guld.
Skölden krönt med kunglig kronaa och omgiven
av en öppen lagerkrans av guld.

Teckning: Vladimir A. Sagerlund.

all t  av si lver .  Skölden krönt med kunglig
krona och lagd över ett stolpvis stående svärd
av silver.

Teckning: Vladimir A. Sagerlund.

Länsrätten i
Västmanlands län
I Västerås. Modellritning
levererad av Riksarkivet
den 20 november 2007.

Sköld: I fält av silver,
e t t  b l å t t  u pp sk j u t and e
treberg med tre röda lågor
[Västmanlands län].  Skö ld en  krön t  med
kunglig krona och lagd över en nyckel och ett
svärd i kors, båda av guld.

Teckning: Vladimir A. Sagerlund.

Säkerhets- och integritetsskydds-
nämnden
I Stockholm. Modellritning
levererad av Riksarkivet den 4
december 2007.

Sköld: I blått fält en fyruddig
skans med fyra bastioner och i
mitten en rundel ,  al l t  av guld.
Skölden krönt med kunglig krona.

Teckning: Vladimir A. Sagerlund.
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Alingsås tingsrätt
Vapnet är taget i bruk 2003 och
saknar ännu fastställd blaso-
nering. Vapnet skiljer sig från
Alingsås kommuns i det att eken
är utbytt mot vågbilden.

Sköld: I fält av silver en röd
h j o r t  m ed  b e v ä r i n g  a v  g u l d
gående på grön mark framför upphängnings-
stolpen till en våg med vågskålar, allt grönt.

Teckning: Bengt Söderberg/reklambyrån
Art Connection i Alingsås.

Högskolan i Borås
Vapnet antogs av
högskolans styrelse den
20 april 2006. En knalle
har varit symbol för
högskolan sedan starten
1977.

Sköld: I fält av guld en knalle bärande
över vänster axel en fässing , över vänster arm
ett klädestyg och i vänster hand en alnstav
samt i höger hand en pingla, allt svart. Skölden
krönt med kunglig krona och omgiven av en
lagerkrans vars knut är över lagd med två
ullsaxar, dexter störtad, allt av guld.

Teckning: Fredrik Silow/reklambyrån
Mecka.

Härryda kommun
Vapnet antogs vid
kommunfullmäktiges
möte den 19 november
2007. Härmed har nu
samtliga 290 kommuner
i Sverige vapen. Motion
om att anta vapen hade
inkommit från Pehter Hill, Härryda, och det
nu antagna vapnet har sina rötter i en skiss
gjord av Per Olov Risman, Sandsjön, Härryda.
Kompositionen för tankarna till Landvetters
flygplats, skog och vatten.

Sköld: Medelst en stråle av silver styckad
sköld, i blått och grönt, vari en av vågskuror
bildad sänkt, smal bjälke av silver.

Teckning: Vladimir A. Sagerlund.

Notarius publicus i Karlstad
Modellritning levererad
av Riksarkivet den 12
september 2007.

Sköld: I fält av silver
den högra hälften av en
blå örn med röd beväring
me l l an  t v å  h ö ga ,  med
spetsiga huvar försedda röda torn [Karlstads
kommun]. Skölden lagd över en edsstav och
en gåspenna i kors, allt av guld.

Teckning: Vladimir A. Sagerlund.

Fjärilshuset Haga
Trädgård AB
I Solna. Modellritning
levererad av Riksarkivet
den 23 april 2007.

Sköld: I fält av guld
en fjäril och därunder en
fisk, båda gröna. Skölden omgiven av en grön
lövkrans.

Teckning: Vladimir A. Sagerlund.

Rösta fram 2007 års vapen

I omröstningen ingår vapnen på detta
uppslag.

Ge de tre vapen som Du tilltalas
mest av 3, 2 respektive 1 poäng. Vapen
som Du har anknytning till i egenskap
av antingen ägare eller tecknare är ej
tillåtet att rösta på.

Ägaren till det vapen som får flest
poäng erhåller ett diplom, liksom dess
tecknare. Bland dem som röstar
kommer en packe med 16 vykort med
SHF:s fyra olika heraldiska motiv att
lottas ut.

Skicka Ditt urval senast den 28 mars
2007 till Marcus Karlsson, Gillbo-
stråket 17, 192 68 Sollentuna, epost:
marcus@heraldik.se.
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Heraldikeren Ernst Verwohlt, Roskilde,
afled den 24 augusti 2007, i en alder af
83 år.

Ernst Verwohlt havde flere talenter end de
fleste, og han udfoldede sig med glans på mange
områder. Han var en dygtig officer, en storartet
pistolskytte og  i forsvaret  en skattet iscene-
sætter af revyer. Han var uddannet som jurist
og avancerede til (en fremragende) amts-
direktør for Roskilde Amt.

Han var glad for kunst hvad amtsgården i
Roskilde bærer vidnesbyrd om, han var
initiativtager til Sjællands Keramikmuseum,
formand for Gustav Wied Selskabet og
Historisk Samfund for Roskilde Amt samt
medredaktør og bærende kraft i den store
Roskildehistorie. Ikke sært at han fik et
festskrift ved sin 75-års fødselsdag.

SHS:s første formand
Når han skal mindes her, er det dog først og
fremmest for sin indsats for heraldikken. Han
var æresmedlem af det nordiske heraldiske
selskab (Societas Heraldica Scandinavica), med
god grund, for sammen med Sven Tito Achen
var han med til at oprette selskabet i 1959, og
han var dets formand indtil 1965. I alle årene
derefter var han medlem af redaktions-
udvalget for Heraldisk Tidsskrift.

Foruden hans glimrende administrative
indsats, var han også en fortrinlig heraldisk
forsker. Gennem artikler i Kulturhistorisk
Leksikon for nordisk Middelalder og Heraldisk
Tidsskrift har han leveret vægtige bidrag til
udforskning af en række heraldiske emner.
Der er blandt andet tale om nye emner som
han var den første til at tage op: Våbenret,
Herolder i middelalderens Danmark og
Borgerlig Heraldik. Og han veg ikke tilbage

Ernst Verwohlt 1923ñ2007
Knud Prange

for at
kaste sig
ud i et så
vanskeligt
og uover-
skue l ig t
emne som
H v i d e -
æ t t e n s
heraldik.
Der lå et
s t o r t
a r b e j d e
bag selv
små ar-
tikler, han skyede ingen
vanskeligheder, og alle
artiklerne var grundige,
velskrevne, indsigtsfulde og
fint afvejede i konklusio-
nerne.

Han var desuden en kreativ heraldiker der
var bagmand for en stribe enkle og glimrende
kommunevåbener i Roskilde Amt, og han fik
ideen til det helt fantastiske heraldiske ur på
amtsgården i Roskilde – og sørgede for at ideen
blev ført ud i livet. På dette store ur er tallene
1–12 erstattet af amtets våben og våbenerne
for amtets 11 kommuner – en strålende idé.
Se bild i HERALDIK I NORDEN (Heraldisk
Tidsskrift, band 5:2, 1984), s. 288. Indlysende
når først tanken var tænkt.

Der var format over Ernst Verwohlt, intet
småtskårent, men en storslået åbenhed. Altid
positiv, venlig, veloplagt og med et humo-
ristisk glimt i øjet. Han var et generøst, vidende
og helt igennem herligt menneske. Dansk
heraldik har mistet en af sine sjældent store
personligheder.
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Svenska Heraldiska Föreningens styrelse
har i år valt att uppmärksamma de
personer som tjänstgjort som riddarhus-
genealoger och har beslutat att bevilja
2008 års förtjänstmedaljer till Pontus
Möller och Per Nordenvall.

Pontus Möller var riddarhusgenealog under
hela 25 år (1963–1988) och redaktör för
SVERIGES RIDDERSKAP OCH ADELS KALENDER ännu
längre (1960–1987). Dessförinnan var han
sedan 1956 först amanuens och sedan arkivarie
vid Riksarkivet.

Under en 20-årsperiod var han stats-
heraldikerns ständige vikarie och ryckte in så
snart först Gunnar Scheffer och senare Jan
von Konow hade förhinder.

Pontus var en av inspiratörerna till
formaliseringen av Svenska national-
kommittén för genealogi och heraldik
(SNGH) 1971, vars förelöpare var den
kommitté som bildades i samband med den
internationella historikerkongressen i
Stockholm 1960. Han invaldes i national-
kommittén 1982 och blev dess vice
ordförande året därpå.

I släktforskarkretsar är Pontus Möller ett
stort namn. När han fyllde 80 år 2001 gav
Genealogiska Föreningens tidskrift SLÄKT OCH

HÄVD ut ett temanummer och 1992 tilldelades
han Victor Örnbergs hederspris av Sveriges
Släktforskarförbund. Pontus är fortfarande
verksam och medverkar i SLÄKTFORSKARNAS

ÅRSBOK.
Per Nordenvall efterträdde Lars Wikström

(medaljör 2006) som riddarhusgenealog 1998.
Tidigare hade han jobbat som amanuens
sedermera arkivarie vid Landsarkivet i
Uppsala sedan 1969. Per jobbade deltid vid
Riksarkivets heraldiska sektion 1976–1981

och under perioden 1983–1987 var han
intendent vid Statens trofésamling på
Armémuseum.

Han översatte och bearbetade Ottofried
Neubeckers HERALDIK – KÄLLOR, SYMBOLIK,
ANVÄNDNING, som kom ut i Sverige 1982. Per
är även knuten till Kungl. Maj:ts Orden
(KMO), som amanuens sedan 1984 och
historiograf 1998 och var redaktör för
praktverket KUNGLIGA SERAFIMERORDEN 1748–
1998 som KMO gav ut 1998. Han var
medgrundare av Heraldiska Samfundet 1992
och vice ordförande till 1997, då han blev
dess ordförande. Invald i SNGH 2001 och
associerad ledamot av Académie Inter-
nationale d’Héraldique 2005.

Under sin tid som riddarhusgenealog har
Per strävat efter att i adelskalendern
inkludera även i utlandet boende, vilket gett
ett tillskott av ett hundratal ätter. Han har
även introducerat vapen i färg, flera typer av
register och omarbetat ingresserna.

Riddarhusgenealoger
medaljeras

Henric Åsklund

Adelskalendern har utvecklats under den tid
medaljörerna har varit riddarhusgenealoger.
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Styrelse och revisorer
Stämman valde en styrelse som bestod av nio
ordinarie och en ersättare. Efter det
konstituerande mötet kom styrelsen att få
följande utseende: ordförande Henric
Åsklund, vice ordförande Stefan Bede,
sekreterare Jesper Wasling, kassör Johanna
Hellström, ledamöterna Magnus Bäckmark,
Thomas Falk, Marcus Karlsson, Martin
Sunnqvist och Alexander Ulltjärn samt
suppleanten Claus Berntsen. Övriga
förtroendeposter tillsätts av styrelsen och
finns presenterade i matrikeln.

Under året har styrelsen haft fem möten.
Eftersom styrelsen finns representerad runt
om i landet har mötena ägt rum per telefon
med en mindre mötesgrupp samlad i Göteborg
eller Borås.I samband med styrelsemöten
kuverteras även medlemsutskicken. Av det
skälet är det av största vikt att det finns en
fast kärna i och kring sätesorten Göteborg som
både kan ta hand om utskicken och
föreningens lager av äldre nummer av
Vapenbilden samt de skrifter vi har till
försäljning.

Revisorer under året var Lennart Wasling
och Kenneth Wulcan med Ingemar Apelstig
som revisorssuppleant. Stämman 2007 utsåg
de ordinarie revisorerna till att även verka som
valberedning.

Medlemmar
Under 2007 har föreningen haft 385
medlemmar. Av dessa är 51 nya för 2007, 3 är
livstidsmedlemmar samt 42 familjemedlemmar
(23 barn, 17 make/maka, 2 övrig familj). Av
de 73 nya medlemmarna från 2006 har endast
9 inte förnyat sitt medlemskap under 2007,

VerksamhetsÂret 2007
Svenska Heraldiska Fˆreningen

och ungefär samma fördelning gäller för dem
som blev medlemmar 2005. Tyvärr har vi sett
färre nya medlemmar än tidigare, men fler
tillkommer än som faller ifrån. En orsak kan
vara att ”Nya vapen” har haft ett uppehåll för
att invänta inregistrering av nya vapen i
Svenskt Vapenregister före publicering.
Tidigare var det många som betalade
medlemsavgift för att vi publicerade deras
vapen i Vapenbilden.

Vapenbilden
Vapenbilden har under året utkommit med 4
nummer, nr 69–72. Totalt trycktes 96 sidor,
varav 8 var avsedda för Meddelanden från
Svenska Vapenkollegiet. För att modernisera
tidningen och göra den mer lättläst skapade
Jesper Wasling och Enar Nordvik under året
en ny layout, som lanserades i nr 71. Den
löpande sidnumreringen frångicks i och med
detta.

Skriftserien och Matrikeln
Något nytt nummer i skriftserien kom inte
under året, däremot en ny matrikel. Båda dessa
trycksaker görs numera av skriftserie-
redaktionen.

Internetgruppen
Vår webbsidor är föreningens viktigaste
ansikte utåt och det som tillsammans med
forumet drar in flest nya medlemmar och frågor
från allmänheten. Databasen Heraldiska Källan
är också en del av Internetgruppens
verksamhet.

Källan omfattade den 31 december 2007
totalt 1364 allmänna, 507 adliga (på Riddar-
huset introducerade eller medlemmar i
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Ointroducerad adels förening) och 3601
borgerliga släktvapen (inkl. några förenings-
vapen), totalt 5412 vapen.

Svenska Vapenkollegiet (SVK)
Den 1 januari sjösatte föreningen sitt nya stora
projekt – Svenskt Vapenregister, som
administreras och drivs av SVK. Syftet är att
ge en möjlighet att få svenska vapen granskade
och registrerade till en låg kostnad.

Fram till den 31 december 2007 hade 83
vapen anmälts till registret Av dessa har 29
presenterats som preliminärt godkända i
Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr
1, som ingick i Vapenbilden nr 71. De första
registreringarna sker under 2008.

Kollegiet består av ordförande Martin
Sunnqvist och ledamöterna Lars C Stolt, Clara
Nevéus, Jens Christian Berlin och Eric
Bylander. Adjungerade ledamöter är Ronny
Andersen, Wilhelm Brummer och Kaare
Seeberg Sidselrud.

Häroldskollegiet
Är den arbetsgrupp som har till ansvar att hålla
en förteckning över medlemmarnas vapen och
andra uppgifter som är av heraldiskt intresse.
De vapen som finns här är de vapen som
medlemmarna själva anmäler. Vi gör ingen
heraldisk granskning utan utgår från att
medlemmen anger rätt vapen, på samma sätt
som vi utgår från att medlemmarna uppger
sina riktiga namn.

Medlemmarnas vapen publiceras i
matrikeln och på hemsidan. Årets matrikel
innehöll 257 medlemsvapen, vilket är 41 fler
än 2006 och 84 fler än i 2005 års matrikel.

Utåtriktad verksamhet
Hit räknas vår Heraldiska förskola, medverkan
på Sveriges släktforskarförbunds Släktforskar-
dagar i Halmstad och annan publik
verksamhet.

Också Sockenheraldiska Institutet kan sägas
vara en del av föreningens utåtriktade

verksamhet och under året har flera hembygds-
föreningar hört av sig för att få vapen.

Detsamma gäller för den kyrkoheraldiska
gruppen som bistår Svenska kyrkan med
assistans i heraldiska frågor.

Bibliotek och arkiv
Carl-Axel Rydholms arkiv har överlämnats till
föreningen och ska efter genomgång
överlämnas till vår arkivplats på Stadsarkivet
i Göteborg. Sedan tidigare förvaltar föreningen
Casimir Lindhes arkiv. Föreningens bibliotek
finns i Borås.

Medaljörer
Vid styrelsemötet 2 december 2006 utsågs fyra
medaljörer för 2007: De framstående nordiska
medeltidsheraldikerna Harald Nissen och
Ernst Verwohlt, samt Leif  Törnquist och
Christian Braunstein, som båda gjort stora
insatser för svensk militär heraldik.

Ekonomi
Balansräkning
Plusgiro: ...................................... 40 989,71 kr
Bank: ............................................ 47 841,78 kr
Fordringar: ........................................ 612,00 kr
Summa: ....................................... 89 443,49 kr

Skulder: .......................................... 1 188,00 kr
Eget kapital: ............................... 58 412,18 kr
Summa: ....................................... 59 600,18 kr

Överskott: .................................. 29 843,31 kr

Eget kapital
inkl. årets resultat: ..................... 88 255,49 kr

Not: Bankräntan var vid pressläggningen ännu
ej kontoförd.

Styrelsen 2008-01-05
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SHF:s anbudsauktion
nr 18

Litteratur

1. Frithiof Dahlby: SVENSK HERALDISK

UPPSLAGSBOK (1964), 235 s., ill. i färg och
sv./v., inb. m. skyddsomsl. ............ 20 kr

2. Frithiof Dahlby och Jan Raneke: DEN

SVENSKA ADELNS VAPENBOK (1967), 258 s.,
sv./v. ill., inb. m. skyddomsl. ......... 80 kr

3. DANSK HERALDISK BIBLIOGRAFI 1589-1969
(1971), 192 s., sv./v. ill., inb., Helge
Sterners exlibris ........................... 10 kr

4. Harald Fleetwood: SVENSK HERALDIK.
HANDBOK (1917), 105 s., sv./v. ill., häf-
tad ............................................... 80 kr

5. Arthur Charles Fox-Davies: A
COMPLETE GUIDE TO HERALDRY (1978
[1909]), 647 s.,  ill. i färg och sv./v., inb.
m. skyddomsl. ............................. 20 kr

6.  Michael Maclagan och Jiri Louda: LINES

OF SUCCESSION. HERALDRY OF THE ROYAL

FAMILIES OF EUROPE (2002), 224 s., färgill.,
inb. m. skyddsomsl., [innehåller
släkttavlor och vapen för Europas
furstehus] .................................... 80 kr

7. MEDDELANDEN FRÅN RIKSHERALDIKER-
ÄMBETET, IX (1940), häftad, 180 s.
[innehåller de svenska landskapsvapnens
äldsta historia] ............................. 20 kr

8. Jan Raneke: BERGSHAMMARVAPENBOKEN,
II (1975), s 173–387, limblockad, slitage
på ryggen och en del av inlagan lös,
namninskrift ................................ 10 kr

9. C. G. U. Scheffer: HERALDISK SPEGEL

(1964), 171 s., sv./v. ill., inb. m.
skyddsomsl. ................................. 10 kr

10. Bernhard Schlegel och Carl Arvid
Klingspor: SVENSK HERALDIK (1874), 121
s., sv./v. ill., modernt halvklotband, rygg-
titel SVENSK HERALDIK i guldimit. ..... 80 kr

11. Heribert Seitz: DE TRE KRONORNA

(1961), 149 s. + 47 s. planscher m. sv./v.
ill., inb. m. skyddsomsl. ............... 40 kr

12. Stephen Slater: THE COMPLETE BOOK

OF HERALDRY (2004), 256 s., rikt färgill.,
inb. m. skyddsoml. ...................... 40 kr

13. Carl Alexander von Volborth:
ALVERDENS HERALDIK I FARVER (1972, dansk
översättn.), 252 s., rikt ill. i färg och sv./v.,
inb. m. skyddsomsl., klistermärken på
pärmarnas insidor och Helge Sterners
exlibris ......................................... 10 kr

14. Carl Alexander von Volborth: THE

ART OF HERALDRY (1991), 224 s., rikt ill. i
färg och sv./v., inb. m. skyddsomsl.,
namninskrift ................................ 60 kr

15. Carl Alexander von Volborth:
HERALDRY CUSTOMS, RULES AND STYLES

(1983 [1981]), 229 s., rikt ill. i färg och
sv./v., inb. m. skyddsomsl. ............ 60 kr

16. Carl Alexander von Volborth:
HERALDRY OF THE WORLD (1973), 251 s.,
rikt ill. i färg och sv./v., inb. m.
skyddsomsl., samlarmärke och Helge
Sterners exlibris ........................... 10 kr

Övrigt

17. 20 frimärken med heraldiska motiv,
hela världen, mest stämplade ......... 5 kr

Angivna priser
är minimipriser. Anbudsgivaren 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 minimipriset + 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.
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Nya medlemmar i SHF

16/10 – 31/12 2007

Carl-Johan Lundgren, Sveagatan 6, 216
12 Limhamn

Jonas Lidén, Sisjövägen 395, 436 38
Askim

Kenneth Holmborg, Älgslingan 6, 134
08 Ingarö

Sven Hesslow, Rålambsvägen 66 A, 112
56 Stockholm

Anna Maria Raneke, Karlbergsvägen
23, 113 27 Stockholm

Mårten Lund, Tryffelväegn 12B, 705 10
Örebro

Lars Raneke, Lilla Beddinge 686, 231
98 Klagstorp

Till och med februari månad kan Nils G.
Bartholdys bok ADELS- OG VÅBENBREVE UDSTEDT

AF DANSKE (UNIONS-)KONGER INDTIL 1536 (2007)
beställas till priset 200 DK + porto från
Kildeskriftselskabet, Landsarkivet for
Sjælland, postboks 661, Jagtvej 10, DK-2200
København N, Danmark, eller via epost:
bogekspeditionen@christensen.mail.dk. Den
1 mars stiger priset till 300 DK. För närmare
info, se www.kildeskriftselskabet.dk.

*
Titta närmare på Ane Krogh Nielsens hemsida
GRAVSTEN OG EPITAFIER I DANSKE OG SKÅNSKE

KIRKER, www.gravstenogepitafier.dk. Om en
av gravstenarna skriver hon i detta nr på s. 5.

I korthet

Rättelser
nr 69, s 476, bildtextens r 5: Drottning Victoria
är prins Philips fyrmänning. Tack Gunnar
Bendix, Kiruna, för uppmärksammandet!
nr 71, s 8, i tre bildtexter: Harjagers härad;
s 12, första bildtextens r 2: riddare av Elefant-
orden.

Säljaren betalar provisionen till
föreningens postgiro 22 27 90-8.

Budgivning
Bud kan lämnas antingen per brev till:
Daniel G. Andersson, Saltsjögatan 15,
26161 Landskrona eller via e-post:
daniel@heraldik.se, senast den 28 mars,
eller på SHF:s årsmöte den 29 mars
2008.

Har Du saker att sälja?
Kontakta ovanstående Daniel G.
Andersson. Lista över objekt meddelad
senast den 28 mars 2008 kan medtas i
nästa nummers anbudsauktion.

Sigillet...
... har till-
hört Hans Ja-
cob Cavallin
( 1 7 7 4 –
1841), apo-
tekare i Lin-
köping. Vap-
net kan be-
skrivas som
följer. Sköld:
Delad av ett
störtat gaffelsnitt, 1. ett sinistervänt
lejon, 2. tre rosor på stjälkar på
gemensam rot, 3. en brinnande granat.
Hjälmprydnad, här placerad direkt
ovanpå skölden: En duva med en
olivkvist i näbben. Sköldhållare: Dexter
en tillbakaseende vakande trana, sinister
en orm omslingrad en stav. På
postamentet är ägarens initialer H J C
inskrivna. Det latinska valspråket
betyder ’Bed och arbeta’ (Cavallin var
också omvittnad såsom varmt religiös).
Avritning ur Bernt Cavallin: SLÄKTEN

CAVALLIN FRÅN HÅLDALA (1919).
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Hur vapen anv‰nds
Redaktionen tar tacksamt emot exempel på vapenframställningar till denna bildserie.

Antavla för syskonen Maria, Eva och Tomas Bragesjö från Eskilstuna. Vid den äldsta
generationen markerar landskapsvapen var anorna i fråga kom ifrån. Notera sädeskärven på
en kälke vid mormors mormors mor. Den markerar att hon tillhörde den så kallade
Ryssnässläkten, för vilken ett vapen innehållande den bilden antogs 1954.
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Vänster: Golfbag
med sköld i mono-
krom framställning
för Daniel G. Anders-
son, efter förlaga av
Magnus Bäckmark
2004.
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Höger: Stamtavla
med alliansvapen för
de tre första genera-
tionerna av adliga
ätten Breitholtz.
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