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Negativ trend bruten
Bästa medlemmar,
 
Året lider mot sitt slut och även om vi inte stängt 
böckerna för 2011 ännu så verkar det som att 
svackan i medlemsantal glädjande nog brutits. 
Stort tack till er alla för ert stöd för föreningen 
och heraldiken i Sverige! Styrelsen återkommer 
med mer detaljer i verksamhetsberättelsen i 
Februarivapenbilden.
 
Styrelsen har som ambition att ordna minst två 
föreningssammankomster varje år och nu när 
årsmötet växlar mellan Göteborg, Lund och 
Stockholm siktar vi på att ett givet år arrangera 
ett möte på någon av de orter som inte står 
värd för årsmötet. Under våren 2012 kommer 
vi att knyta an till Kungliga bibliotekets 
uppmärksammande av 50:årsjubiléet av Arvid 
Berghmans heraldiska samling. Den nyfikne 
bör notera att restriktionerna för samlingens 
handskriftdelar efter 50 år bakom lås och bom 
upphör vid årsskiftet och att man då kan ta 
del av till exempel denne stridbare heraldikers 
brevväxling. 
 
Avslutningsvis vill jag ta tillfället i akt och 
utrycka ett varmt tack till förtjänstmedaljör 
Lars C Stolt för hans insatser i Svenska 
Vapenkollegiet. Lars har av hälsoskäl nödgats 
avsäga sig sitt ledamotskap. Han har suttit i 
SVK sedan dess instiftande 2006 och lagt ner 
mycken tid och möda på uppdraget att granska 
vapen och bidra till normgivande god heraldisk 
sed i Sverige. Styrelsen har beslut att tills vidare 
lämna en plats ledig i kollegiet, som består av 
minst fem och högst sju ledamöter.

illustra de heraldica

Henric Åsklund
Ordförande i SHF
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Vad vill du?

Skicka in dina 
motioner till 
styrelsen senast 
den 31januari.

Societas Heraldica Lundensis och Svenska 
Heraldiska Föreningen bjuder in till 
Lunds heraldiska seminarium. Juridicum, 
samling i foajén vid huvudentrén. (Lilla 
Gråbrödersgatan 4-6) Efteråt serveras 
mat och dryck på Grand Hotel till 
självkostnadspris.

Justitias symboler 
29 februari 2012, kl. 17.00
Inledning av jur.lic. Martin Sunnqvist

Världsliga och kyrkliga rangtecken 
9 maj 2012, kl. 17.00
Inledning av teol.stud. Claus K Berntsen
Anmälan till claus@heraldik.se.

Juridikens symbolvärld 
avslöjas i Lund

Så är det åter dags för Svenska Heraldiska Föreningens årsmöte. 
Numera cirkulerar vi mellan storstäderna i Sverige så att alla 
medlemmar ska få chansen att säga sitt. Denna gång är vi i 
Skåne, i Lund. Föreningens samordnare är vice ordförande 
Claus K Berntsen, claus@heraldik.se

Datum: Lördagen den 24 mars 2012, klockan 13.00
Plats: Grand Hotel i Lund

Program
Inledning med medaljörföredrag
Föreningsstämma (föredragningslista enligt stadgarna)
Middag

Till mötet behövs ingen anmälan och det är kostnadsfritt.
Men för middagen måste vi ta en avgift på 200 kronor 
för medlemmar och 300 kronor för er andra. Anmälan är 
bindande och beloppet sätts in på PG 22 27 90 - 8. 
Anmäl er senast den 6 mars 2012. 

Varmt välkomna!
Styrelsen

Kallelse till årsmöte 2012

Nya medlemmar i SHF
1/7 – 30/9 2011

Trygg, Ville, Hagåkersgatan 75 G
 261 42 Landskrona
Andersson, Patrick, Sjöbacksvägen 9
 663 41 Hammarö
Rehbander, Nellie Grågåsgatan 21 A
 412 62 Göteborg
Sonnek, Elias, Sernanders väg 16
 752 62 Uppsala
Peldius, Kirsti, Box 12 013
 102 21 Stockholm
Peldius, André, Box 12 013
 102 21 Stockholm
Peldius, Oliver, Box 12 013
 102 21 Stockholm
Peldius, Sebastian, Box 12 013
 102 21 Stockholm
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Flaggat för nykterhet

I slutet av maj 2011 tillbringade jag några dagar 
i Luleå där jag passade att besöka utställningen 
Fanor & standar Från nykterhetsrörelsen i 
norrbotten som arrangerades av Norrbottens 
museum i samarbete med Folkrörelsernas arkiv 
i Norrbotten.

Utställning i Umeå
Utställningen bestod av 10 standar och fanor 
från nykterhetsorganisationerna NGTO, NOV, 
IOGT, SGU, Vita Bandet och Blå bandet. 

Trots att utställningen inte var stor lyckades 
organisatörer presentera ämnet på ett bra och 
överskådlig sätt. Standaren och fanorna var 
tillverkade i olika tekniker och hade olika motiv. 
Samtliga utställningsföremål var skyltade på ett 
exemplariskt sätt. Och på Ida Enbergs  infor-
mationsblad gick det att läsa om nykterhet-
srörelsens i Sverige och dess fanor historia. 

Tre färger dominerar
Nykterhetsrörelsens fanor domineras av tre 

– Fanor & standar från nykterhetsrörelsen i Norrbotten.

Vladimir Iserell beöker utställningen Fanor och Standar i Luleå.
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färger: röd, vit och blå. Blå färg symboliserar 
trohet och dominerar IOGT:s, NGTO:s och 
Blå bandets fanor. Vit färg står för renhet 
och är dominerande färg på SGU:s och Vita 
bandets fanor. NOV, som stod nära den 
socialistiska arbetarrörelsen, använde sig av 
röd färg, vilken står även för kärlek. 

Angående fanornas symbolik måste sägas 
att kristna symboler, som hjärta (kärlek), ankare 
(hopp), korset (tro) och även vågen – som 
står för rättvisa, är allmän förekommande 
motiv. Även sådana motiv som är vanliga för 
olika ordenssällskap som allseende ögat och 
handslaget förekommer (fast inte lika ofta) 
på nykterhetsrörelsens fanor. Också frihets-
symboler som Marianne med frygisk mössa 
används på nykterhetsrörelsens fanor. 

Sorligt nog tänkte inte utställningens ar-
rangörer på alla dessa intressanta motiv som 
finns på fanornas baksidor. Det skulle vara 
intressant att till exempel beskåda Västerbot-
tens landskapsvapen på Blåbandsföreningens 
”Förgät mig ej!” standar eller Lapplands land-
skapsvapen på Blåbandsföreningens nr. 882 
”Senapskornet” standar. För att presentera 
även fanors baksidor kunde man komplettera 

utställningen med deras bilder. 

Nykterhetsrörrelsens standar
Det är intressant att påpeka att symboliken 
på nykterhetsrörelsens standar och fanor 
manifesterar både internationella ambitioner 
och stark lokal anknytning. Till exempel är 
fanan för IOGT:s loge nr. 3307 ”Arbetet” 
i Kalix försedd på baksidan med IOGT-
glob med “malteserkors”, medan framsidan 
försedd med Västerbottens landskapsvapen. 
Globmotivet förekommer även på andra 
fanor. 

Även nationalromantisk fick uttryck på nyk-
terhetsrörelsens fanor – NGTO:s gradlogen nr. 
1227, ”Midnattssolen”, Kiruna försedd med 
bild på moder Svea. 

En ny typ av fanor med stereotyp och enkel 
symbolik utvecklades under 1920 – 1970 talen. 
Med den typ av fanor försvann den unika och 
originella som kännetecknade dessa nykterhet-
srörelsens fanor. 

Vladimir Iserell

Fanorna var nykterhetslogernas främsta symboler under dess första tid och de är ofta heraldiskt 
inspirerade. Blått, vitt och rött är de helt dominerande färgerna i dessa fanor. Foto: Vladimir Iserell  
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Näshulta sockenkommun fick ett eget 
vapen år 1946. Så här gick det till. 

Näshulta socken ingick i Österrekarne 
härad och ingår nu i Eskilstuna kommun. 
Landskommunen inkorporerades 1952 i 
Husby-Rekarne landskommun och uppgick 
1971 Eskilstuna kommun. Socknens landareal 
är 122 kvkm och år 2000 fanns där 892 
invånare. Socknen ligger mellan Eskilstuna 
och Katrineholm. 

Denna sockenkommun fick 1946 ett eget 
vapen, som nu är nästan bortglömt. Det högra 
fältet symboliserar Rekarnebygden, de två 
vänstra socknens frälsegods och dess släkter, 
övre fältet Rosenhanes Haneberg och det undre 
Kurcks Hedensö.

Notera också Gustav V:s namnteckning 
och konfirmation; ”Gillas”, i sköldebrevets 
övre högra hörn.

Tvist mellan höga herrarna
Näshulta kyrka var vid 1600-talets mitt 
”bofällig” och i stort behov av ombyggnad. 
Att så inte skedde berodde på oenighet 
mellan socknens herrskap, Knut Kurck på 
Hedensö och Gustaf  Rosenhane på Haneberg. 
Denna gick tillbaka på ägotvister och strid 
om höghetsrättigheterna i socknen. Vid en 
visitation år 1667 manade prosten till enighet, 
“varvid ett Guds hus och tempel måge bliva 
vid makt hållit och icke falla omkull, som nu 
nästan begynnes”. 

Tvisten tillspetsades av att Rosenhane hade 
för avsikt att bygga en kyrka vid Haneberg för 
sig och sina underlydande, vilket dock aldrig 
kom till utförande. I första hand beroende på 
att en delning av socknen inte vann domkapit-
lets bifall. Som ett av (svep)skälen till bygget 
hade Rosenhane också sin mor, Karin Scher-
ingsdotter Arp, i tankarna ”min högst ärade 

kära moders lägenhet, som för sin ålderdom 
och eljest räddhåga till resa över sjön, anseende 
denna besvärliga vägen till sockenkyrkan, inte 
kan eller vill vistas vid sin gård Haneberg, och 
skulle då hava lust att mig besöka och bo hos 
mig så framt hon sin gudelighet på närmare 
rum öva kunde”. 

Tydligen enades man om att bygga en ny 
kyrka. År 1673 började bönderna från sock-
nens båda säterier köra fram byggnadsmate-
rial till den nya kyrkan. Samarbetet blev dock 
kortvarigt, beroende på striderna dessa herrar 
emellan. När rivningen av kyrkan sattes igång 
1674, deltog inte Hanebergsbönderna, utan 
Knut Kurck på Hedensö fick stå för hela bygget 
av den nya kyrkan.

De båda herrarna kanske ler i sin himmel, 
när de nu tillsammans delar plats på Näshulta 
kommuns vapen, även om det tog nästan 350 
år innan enighet uppnåddes.

Sköldebrevet utfärdades 1946
Sköldebrev i original för Näshulta kommun, 
utfärdat 1946, och enligt resolution godkänt av 
Kungl. Maj: t 25 januari 1946. Resolutionen är 
undertecknad av kung Gustaf  V samt försedd 
med dennes sigill i relieftryckt papper. 

Vapenbeskrivningen lyder: ”Sköld: kluven av 
blått, vari ett ax av guld, och guld, vari en röd bjälke 
åtföljd ovanför av en på en röd gren stående, röd tupp 
med blå beväring, därest dylik skall komma till an-
vändning, och hållande en röd rosenkvist i den högra 
foten, undertill av ett rött hjärta”.

Sköldebrev för Näshulta socken

Näshulta sockenkommuns vapen från 1946 med 
referenser till traktens dominerande adelssläkter.  
Diplomet utfärdat av riksheraldikern.
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Med fog hävdas det ibland att heral-
diken i Skottland är bland den högst 
utvecklade i Europa. Med 1100-talet 
kom nymodigheter som beredde vä-
gen: feodalismen trängde undan den 
vikingakultur som dominerade västra 
delen av landet, kyrkor och kloster 
anlades, städer grundades och en ef-
fektiv kontrollapparat infördes. 

Med Sir William Wallace, vars mor var en 
Margaret Crawford, och Robert the Bruce 
enades landet. Det var den tid då familjen 
Crawford började lämna avtryck i historien. 
Här i Sverige är den mer bekant som adliga 
ätten Crafoord.  

I sin bok rötterna i skottland med un-
derrubriken Familjen Crafoords släkthistoria 
del 1 (Cosmos förlag, Tartu 2009, 142 sidor) 
berättar John Crafoord om de efterforskningar 
han gjort om sin släkts äldsta historia. Förfat-
taren baserar sina rön på uppgifter i arkiv och 
litteratur, ett brett kontaktnät, besök på slott 
och andra ställen där familjen levt och verkat, 
sist men inte minst på kännedom om det her-
aldiska vapenbruket i Skottland.

Kommer från Normandie
Vi får veta att ”namnet kommer av platsen 
Crawford” i gränstrakterna mellan Skottland 
och England och att släktens tidigast kände 
stamfader var en ”Johannes de Crawford, 
filius Reginaldi”, dvs John de Crawford, 
Reginalds son, som omtalas i dokument från 
1147 till 1160. Denne ädling anses ha varit 
av normandisk härkomst med vikingablod i 
ådrorna. Släktnamnet omnämns dock redan 
1127 med en Galfridus de Crawford och 
figurerar 1128 i en jaktskröna med en Sir 

Gregan Crawfurd och kung David I, kallad 
Helgonet.

Verket avhandlar tiden fram till 1600-talets 
inledning, då två skotska officerare Craufurd 
kom i svensk tjänst, Alexander och Jacob, båda 
av grenen Fedderate. Från den senare av dem 
härstammar den nu levande svenska ätten Cra-
foord. Dess öden och äventyr har f.ö. skildrats 
av John och Joar Crafoord i boken Tolv kungars 
knektar, som kom ut 2003.  

Bosatte sig i Skottland
Rötterna i Skottland berättar om förfäderna 
som bosatte sig i Crawford och snart var väl 
representerade i sydvästra Skottland. Vidare 
skildras de första släktgrenarna, framväxten 
av yngre grenar och deras vapen, slottet 
och baroniet Fedderate i nordöstra delen 
av landet. Författaren återger också några 
skrönor, som traderats intill vår egen tid, som 
berättelserna om en märklig hjortjakt, en något 
annorlunda stenstötning i tävlan med djävulen 

Crafoords rötter och heraldiska vapen

Fedderate Castle 1838. Notera den lilla  bygnaden 
t.v. om slottet. Ur Rötterna i Skottland.
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och om kallabaliken på Fedderate då några 
ättemedlemmar blev fredlösa. Författaren 
låter tanken gå till Robin Hood, Ivanhoe och 
Braveheart.   

Ett av författarens mål var att finna större 
klarhet i sambandet mellan Patrick de Crawford 
eller Craufurd, vid 1300-talets mitt den förste 
på Fedderate, och de tidigare generationerna 
i sydvästra Skottland. I kapitlet Släktvapnet – 
nyckel till det förflutna redogör författaren för 
heraldiken i Skottland och den i Sverige och 
resonerar kring genforskningen som möjlig 
hjälp i släktforskningen. 

Förs endast av huvudmannen
Enligt skotskt vapenbruk får familjens 
stamvapen – för ätten Crawfords del ”Gules, a 
fesse ermine” - föras endast av huvudmannen, 
som ärvs från far till äldste son. Yngre 
söner får föra stamvapnet, således I rött en 
hermelinsbjälke, med vissa bitecken såsom 
halvmåne, stjärna, ring m.fl. enligt bestämda 
regler, som preciserar släktförhållandet, s.k. 
difference. Författaren för också ett intressant 
resonemang kring Riddarhusets och svenska 
heraldikers tolkning av ätten Crafoords vapen 
mot bakgrund av skotsk heraldisk praxis och 
ättens egen heraldiska tradition. 

Som sammanfattning tycker jag, att Röt-
terna i Skottland erbjuder mycket intressant 
läsning för den som är intresserad av släktfor-
skning och heraldik i allmänhet och av skotsk 
heraldik och medeltidshistoria i synnerhet. 
Att författaren varsamt lyft fram medeltida 
skrönor om släkten ger boken en särskild air 
av riddartid, där saga och karg verklighet lever 
sida vid sida. 

Carl Anders Breitholtz

Vapen för två grenar av ätten. Överst:  Craufurd 
of  Giffordland. Nederst: Crawford of  Ardmillan 
Bedland. Ur Rötterna i Skottland.
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Heraldikens gryning

När uppstod den heraldiken? 
Frågan kan synas meningslös – vad 
spelar det för roll om den uppstod år 
1050 eller 1150, eller kanske 1250? 
Jo, det spelar en hel del roll. 

Om vi lär oss vad forskningen säger om 
heraldikens uppkomst kan vi undgå att låta 
oss vilseledas av charlataner och bluffmakare, 
som bygger hela böcker på vilda teorier om 
tidig heraldik. Kunskap är alltid bra att ha, 
oavsett om det gäller medeltidshistoria eller 
nationalekonomi eller utvecklingslära – för 
att ta några områden där charlatanerna gärna 
breder ut sig.

Jag ska här ge en kortfattad introduktion 
till vad forskarna vet om den allra tidigaste 
heraldiken. Jag skriver ”kortfattad” – men 
problemet är komplicerat. Heraldiken uppstod 
nämligen inte vid en viss, väldefinierad tid-
punkt. Snarare var det fråga om en kontinuerlig 
process, där politiska, konstnärliga, sociala och 
militära faktorer spelade in. För att inte förenkla 
problemet alltför mycket har det därför blivit 
ganska lång artikel, i två delar. Den första delen 
behandlar de äldsta källorna; vi kan där se hur 
krigarnas sköldar beskrivs i samtida doku-
ment. I den andra delen (som ska publiceras i 
kommande nummer av Vapenbilden) försöker 
jag problematisera källornas vittnesbörd och 
tränga längre tillbaks i tiden, till vad som brukar 
kallas ”förheraldiken” eller ”protoheraldiken”. 
Här blir det tyvärr bara fråga om gissningar och 
teorier – men ganska fascinerande sådana.

Tre kriterier för heraldiska vapen
Låt oss först försöka definiera vad vi menar med 
”den västerländska heraldiken”. Människan 

har alltid haft olika system av symboler för 
identifikation, och med risk att bli emotsagd 
skulle jag vilja ställa upp tre kriterier som 
bör vara uppfyllda för att ett sådant system 
ska kunna kallas för heraldik i västerländsk 
mening:

1. Symbolerna ska vara målade på sköldar.
2. Symbolerna ska vara utformade enligt 

vissa regler.
3. Symbolerna ska vara ärftliga.
Vart och ett av dessa tre kriterier är diskuta-

belt. Antag till exempel att hela den väster-
ländska heraldiken (formspråk, tinkutrregler 
och rättslig reglering) fanns fullt utvecklad på 
medeltiden – men att ingen hade kommit på 
idén att måla symbolerna på sköldar. Vi skulle 
då ha kunnat ha ett levande symbolsystem på 
till exempel flaggor och fanor – men skulle man 
ha kunnat kalla det för heraldik? Ja, kanske.

Eller antag att man under medeltiden hade 
ett utvecklat system för kännetecken på sköldar, 
ett system som var ärftligt inom släkten – men 
där bilderna inte utgjordes av våra vanliga här-
oldsbilder och allmänna bilder, utan av natural-
istiskt målade porträtt av någon förfader. Skulle 
man då ha kunnat tala om heraldik? Njaa... det 
är tveksamt. En del av det värde heraldiken har 
i den västerländska konsthistorien ligger nog 
i dess speciella formspråk: tinkturregeln, ”den 
heraldiska stilen” med mera.

Det tredje kriteriet – om ärftlighet – är ännu 
mer diskutabelt. För det första avser ju inte all 
heraldik släkter, utan kan lika väl avse organi-
sationer (som skrån eller föreningar). För det 
andra accepterar vi ju att man tar sig ett helt 
individuellt vapen, det vill säga ett som inte är 
avsett att vara ärftligt. Så egentligen är det väl 
inte ärftligheten i sig som vi försöker fånga 

– Del 1: De tidigaste källorna
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in med det kriteriet, utan snarare något slags 
konstans över tiden; om vapenbärare ändrade 
sin sköld för varje fältslag eller varje tornering, 
skulle man knappast kunna tala om heraldik. 

Slutsatsen av detta är, att det inte finns 
någon vattentät definition av”den västerlän-
dska heraldiken”. Icke desto mindre är det 
lärorikt att reflektera över de tre kriterierna 
ovan, när vi nu ska börja diskutera vad de 
äldsta källorna har att säga om heraldikens 
uppkomst.

1066: Bayeux-tapeten
Utgångspunkten för all diskussion om 
heraldikens uppkomst är den s.k. Bayeux-
tapeten, det cirka 70 meter långa och 
50 centimeter breda broderi på linneväv 
somförvaras i den lilla staden Bayeux i 
Normandie. Broderiet utfördes på 1070-talet 
och beskriver i hundratals bilder, med korta 
textremsor, hur Vilhelm Erövraren förbereder 
och genomför invasionen av England år 
1066.

Av tapeten framgår att det inte fanns någon 
heraldik, enligt de tre kriterierna ovan, år 1066. 
Krigarnas sköldar är visserligen dekorerade, 
men inte med de mönster och färgkombina-
tioner som vi skulle kalla heraldiska. Där finns 
inga sparrar eller bjälkar eller andra härolds-
bilder, någon tinkturregel tycks inte finnas, och 
de djur som ibland pryder sköldarna följer inte 
den ”heraldiska stilen” utan verkar närmast 
fornnordiska – en påminnelse om de nor-

mandiska riddarnas nordiska härstamning.
Dessutom visar inte sköldarna på Bayeux-

tapeten någon beständighet över tiden. De 
personer som avbildas flera gånger har olika 
sköldar vid olika tillfällen. Och personer som 
inte är befryndade har ibland likadana sköldar. 
Tapetens vittnesbörd är entydigt: den väster-
ländska heraldiken hade inte uppstått år 1066. 
Men det betyder inte att den är ointressant 
för diskussionen omheraldikens uippkomst. 
Tvärtom ska vi återkomma till den i del 2 av 
min artikel, när vi diskuterar förheraldiska 
fanor och banér.

1099: Jerusalems erövring
Den bysantinska prinsessan Anna Komnena 
(1083-1153) har skrivit ett detaljerat historieverk 
om sin fars, den bysantinske kejsaren Alexios 
I:s, regering. Verket heter Alexiaden, och i 
det ger hon detaljerade skildringar av det 
första korståget och dess deltagare (en svensk 
översättning av delar av Alexiaden publilicerade 
av Sture Linnér 1993). Hon har haft utförliga 
samtal med ögonvittnen, och med personer 
som själva deltog i händelserna. 

Hennes bok, som är en av de viktigaste 
källorna till vår kunskap om korståget, nämner 
dock inte med ett ord att de västerländska rid-
darna skulle ha haft något slags nytt system att 
dekorera sina sköldar. Det kan knappast bero 
på att hon är ointresserad av riddarnas utrust-
ning; hon redogör noggrannt för till exempel 
deras armborst (ett vapen som på den tiden 
var okänt i Bysans). Men trots att hon flera 
gånger berättar om sköldar nämner hon inte 
deras dekoration över huvud taget.

Historikerna brukar tolka denna hennes 
tystnad som att heraldiken inte hade uppstått 
vid tiden för det första korståget; om några 
sköldar hade varit dekorerade i ett uppsende 
nytt system av symboler, borde hon rimligen 
ha nämnt det.

En liknande tystnad finns i den franska 
Rolandssången, som förmodligen författades 
(eller åtminstone redigerades) omkring år 1100. 
Författaren (redaktören) är inte med säkerhet 

Krigare på Bayeux-tapeten.
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identifierad, men forskarna tror att det är en 
person som var en generation yngre än, och 
som hade nära personliga kontakter med, 
biskop Odo av Bayeux, en av huvudpersonerna 
på Bayeux-tapeten (för en diskussion av förfat-
tarens identitet, se inledningen till den svenska 
översättningen 2010). I Rolandssången vimlar 
det av krigare, men några mönster på sköldarna 
nämns inte alls.

1109: Cîteaux-bibeln
Från tiden omedelbart efter Första korståget 
och Rolandssången finns ett exakt daterat 
dokument som låter oss ana att nu är det 
någonting på gång. Det är den illustrerade 

bibelhandskrift från cisterciencerordens 
moderkloster, det burgundiska Cîteaux, som 
numera förvaras i kommunbiblioteket i Dijon. 
Handskriften är daterad 1109 och innehåller 
flera bilder av soldater. De ska föreställa krigare 
från gammaltestamentlig tid, och den franske 
historikern Pierre Gras (1951) upptäckte att 
deras sköldar har intressanta mönster. Det 
är nästan så att man kan känna igen senare 
tiders häroldsbilder: sparrar och bjälkar, kors 
och stolpar.

Någon tinkturregel verkar dock inte ha 
följts, och vi vet naturligtvis inte om sköldarnas 
mönster var ärftliga. Men historikerna brukar 
ändå tolka Cîteaux-bibelns sköldar som ett ex-

Olika sköldtyper i Cîteaux-bibeln. Ur Gras (1951)
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empel på tidig heraldik (eller proto-heraldik).
Cîteaux-bibeln innehåller en annan detalj 

som har intresse för oss heraldiker. På några 
bilder uppträder personer klädda i kappor med 
ett foder som ter sig bekant: de har ett egen-
domligt vågmönster i blått och vitt.

Ja, det är alldeles riktigt: det är den första 
säkra avbildningen av gråverk, det vill säga 
ekorrskinn hopsydda med omväxlande den 
vita magsidan och den blågrå ryggsidan utåt. 
Detta mönster har nyligen diskuterats i en ar-
tikel av David Phoenix (2010), som också reser 
frågan huruvida några rutmönstrade plagg på 
Bayeuxtapeten också kan vara gråverk. Men i 
alla händelser har heraldikens nuvarande sätt 
att avbilda gråverk funnits åtminstone sedan 
1109.

1127: Emaljplåten i Le Mans
I museet i staden Le Mans, ungefär 20 mil 
sydväst om Paris, förvaras en 63 cm hög 
kopparplåt med en emaljerad bild av greven 
av Anjou, Gottfrid Plantagenet (död 1151). 
Den har tidigare hängt över hans grav, och den 
avbildar honom hållande en blå sköld med sex 
gyllene lejon. Här är det fråga om lejon i den 
verkliga heraldiska stilen, med tinkturregel och 
allt. Dessutom det vi att vapnet var ärftligt, för 
en liknande sköld finns på ett gravmonument 
över Gottfrids utomäktenskaplige sonson, 
William Longespée (död 1226) och sonsonson 
(död 1250).

En medeltida källa berättar att Gottfrid 
fick skölden av sin svärfar, kung Henrik I av 
England, 1127. Är alltså året 1127 det år som 
vi kan betrakta som heraldikens födelseår? 
Tyvärr är det inte så säkert. Gravplåten har 
utförts efter Gottfreds död på 1150-talet. Och 
den medeltida källa som berättar att han fick 
skölden 1127 författades så sent som i slutet 
av 1170-talet. Det är möjligt att munken som 
skrev den hade sett gravmonumentet och 
hittade på historien om att Gottfrid hade fått 
den skölden redan 1127 (för en diskussion av 
detta problem, se Michel Pastoureaus bok från 
2009, sid. 26-28).

Kund David. Observera fodret på kappan, under 
kungens högra arm. Ur Cîteaux-bibeln

Greve Gottfrids Plantagnets emaljplåt 
från mitten av 1100-talet.
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Men året 1127 är inte en så dålig gissning i 
alla fall. Bara några år därefter börjar nämligen 
de första riktiga heraldiska vapnen dyka upp i 
källorna. Det rör sig om avbildningar på sigill, 
och därmed får den historiska forskningen 
en fastare grund att stå på. I nästa del av min 
artikel ska jag diskutera sigillen, och vad man 
kan använda dem till för att teoretisera om 
utvecklingen under förheraldisk tid.

Mats Persson

Medalj slagen till Bergroths ära
Den finske heraldikern Tom C Bergroth har 
erhållit en unik hedersbetygelse. Han har blivit 
medalj. 

Medaljen präglades med anledning av Toms 
60-årsdag den 5 oktober i år och är skulpterad 
av Ernst Nordin. 

Medaljen kostar 100 euro och kan beställas 
från Antti Matikkala, Sjötullsgatan 7 A 9, FI-

00170 Helsingfors,  Finland. Eller e-posta till 
antti.matikkala@helsinki.fi.

Tom C Bergroth beviljades 2010 Svenska 
Heraldiska Föreningens förtjänstmedalj.

Henric Åsklund
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Tvillingvapen är inte något man ser 
varje dag. Ett kriterium för ett bra 
vapen är ju att det ska vara unikt. Men 
så blev det inte i fallet med Kristi-
anstads och den före detta staden 
Kristianopels vapen. 

Kristianopel ligger, för den som inte känner till 
det, i östraste Blekinge norr om Karlskrona. En 
gång i tiden det danska rikets sista utpost och 
en motvikt till det svenska Kalmar.

Kristianopel och Kristianstad fick båda sina 
stadsprivilegier av Christian IV år 1622. De var 
båda byggda som befästa städer som ett led i 
upprustningen i Skåne. 

Heraldiska syskon
Heraldiskt var dessa städer om inte tvillingar så 
åtminstonde syskon. Christian IV monogram 
med ett respektive två lejon prydde båda 
vapnen. Christian hade ingen större fantasi 
när det gällde att hitta på namn till alla städer 
han grundade (Kristianstad, Kristianopel, 
Kristiansand, Chistianhavn Christiania för 
att nämna några) men sköldarna blev vad jag 
kunnat finna unika utom i detta fall. Visserligen 
innehåller Christianhavns vapen monogrammet 
C4 men har i övrigt inga likheter med de båda 
lejonvapnen.

Egentligen är det inte så konstigt att vapnen 
blev så pass lika. Städernas uppkomst och 
syfte var det samma och de byggdes ungefär 

samtidigt. Christian betraktade antagligen 
städerna som syskonstäder. Deras öde gick 
hand i hand fram till år 1678, då staden lydde 
under Sverige.

Då befalldes det att Kristianopel skulle rivas. 
Befästningen hade varit strategiskt väl placerad 
för danskarna, varför svenskarna var måna om 
att förstöra den för all framtid. Invånarna tvin-
gades att packa och flytta till närliggande städer. 
Alla hus revs och murarnas sten användes till 
byggandet av Karlskrona. Endast kyrkan och 
prästgården skonades. Stadens korta historia 
var över. En stad som idag kunde varit för 
Blekinge vad systerstaden Kristianstad är för 
Skåne. Istället är Kristianopel idag en by med 
ca hundra invånare.

Kunde inte förlåta Christian IV
En intressant detalj är hur man valde att 
formulera blasoneringen till Kristianstads 
vapen 1932 när vapnet skulle fastställas. I alla 
år hade vapnet använts av tradition utan något 
officiellt beslut från Sveriges sida. Nu stod 
man inför vad man måste ha betraktat som 
ett dilemma i 30-talets nationalistiska Sverige. 
Resultatet blev: I blått fält två mot varandra vända, 
uppresta lejon mellan sig bärande ett krönt monogram, 
C 4, allt av guld. Inte ens efter 300 år kunde man 
helt glömma den gamla bittra fiendeskapen och 
nämna Christian IV vid namn.

Martin Svensson

Tvillingvapnen C4 i Blekinge

Kristianopel till höger och 
Kristianstad till vänster.
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Stockholm är fylld med heraldik-
liknande framställningar som dekore-
rar fasaderna på gamla byggnader. 

I de flesta fall kan det vara fråga om sköldar 
försedda med enklare heraldiska figurer. Ofta 
består dekorationer av tomma sköldar utan 
några som helst vapenbilder. I andra fall kan det 
vara fråga om olika allegoriska kompositioner 
inrammade i vapenskölda, som hermesstaven. 
Ibland kan dessa kompositioner inta helt 
oväntade och fantasiväckande former. Som i 
fallet med Linnés monument i Humlegården 
i Stockholm. 

Humlegårdens monument
Bakom Kungliga biblioteket i Humlegården 
står monument till Carl von Linnés minne. 
Monumentet invigdes år 1885. Frithiof  
Kjellberg gestaltade Linné som en mogen man 
som står och håller sin bok ”Systema naturæ” 
i handen. 

Runt honom står fyra figurer som repre-
senterar de vetenskaper av vilka Linné var in-
tresserad av: medicin, botanik, zoologi och ge-
ologi. Samtliga figurer åtföljs av vapenliknande 
framställningar med allegoriskt innehåll, en för 
varje vetenskap. Dessa framställningar består 
av själva bilden inrammad i en sköld liggande 

Kvasiheraldik i Stockholm

Järntecknet på Schönfeldska huset i Gamla Stan har någon gång ersatt orginalvapnet. 

Foto: Vladimir Iserell
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på en kartusch, omringad med lagerkvistar och 
försedd med kronaliknande föremål.

Dessa ”kronor” består av föremål vilka anses 
vara typiska för dessa vetenskaper. Geologins 
”krona” består av bergsmineraler, medan bot-
anikens är gjord av blommor. Dock måste sägas 
att från några meters avstånd, på grund av sina 
rytmiska avbildningar, ser samtliga ”kronor” ut 
som verkliga adliga kronor. 

I gamla stan
En intressant vapenliknande framställning ses 
på Schönfeldtska huset i Gamla stan. Huset 
köptes av Greger von Schönfeldt på 1670-talet 
och försågs förmodligen år 1675 med hans 
vapen. Under århundradenas gång har huset 
bytt ägare.  Bland den långa raden av husägarna 

kan nämnas Jernkontoret som ägde huset under 
en viss tid. 

I dag finns inte länge von Schönfeldts vapen 
kvar. I stället kan man skåda ett märkligt vapen 
med enkelt järntecken i en krönt sköld. Sanno-
likt är det nämnda Jernkontoret som låtit byta 
den Schönfeldtska vapenbilden i skölden mot 
enkelt järntecken. 

Men, kanske det finns någon som känner 
husets historia bättre än mig och som kan rätta 
den ovan sagda?

Vladimir Iserell

Bilder från Linnémonumentet i Hullegården. Foto: Vladimir Iserell.
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Heraldik i sociala medier
Att sociala medier sprider sig som 
en löpeld kan få ha undgått. Men att 
vår heraldiska förening hakat på är  
kanske mer oväntat. 

Ändå finns vi där och skälet är enkelt. 
Vår kontakt med medlemmar och andra 
intresserade har exploderat sedan Internet 
kom, och med sociala medier som Facebook 
och Twitter når vi nu ännu fler. 

Svenska Heraldiska Föreningen (SHF) och 
Societas Heraldica Scandinavica (SHS) har 
båda var sin sida på Facebook. Gå gärna med. 
Dessutom finns vissa lokalavdelningar till SHS 
också med. På dessa sidor kan man se bilder 
och snabb information om vad vi gör i förenin-
gen. Flera upprop går också ut här. 

Twitter för snabbheten
SHF har också ett twitterkonto (@heraldik_se) 
som för tillfället hålls igång av Claus Berntsen, 
Fredrik Höglund och Jesper Wasling. Här tipsar 
vi om heraldik på 140 tecken, för det är allt 
utrymme man får på Twitter. Några djupare 

inlägg blir det inte. Syftet är snarare att visa att 
vi finns och att skapa kontakt med historiker 
och andra som kanske har ett intresse av vår 
verksamhet.

Just nu skriver vi bara på svenska men vi 
kommer snart att skriva på engelska också för 
att nå utanför Norden.

Vad vinner vi?
En berättigad fråga. Vad gör vi för nytta här? 
Är det inte bortkastad tid som kunde användas 
till något annat?

Faktum är att nästan all vår kontakt med 
medlemmar sker via nätet. På senare år har 
hemsidan bidragit med färre kontakter medan 
de sociala medierna bidragit med fler. Jämför 
vi med hur det var på 90-talet är korrespon-
densen kanske tio gånger så stor. Går vi tillbaka 
till 1980 så fick sekreteraren in ungefär lika 
många brev per år som dagens sekreterare får 
per vecka. 

Därför fortsätter vi att satsa på internet.
 

Jesper Wasling
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Robert de Caluwés internationella 
pris är ett säreget pris med många 
bottnar. I år belönades Nils G Bar-
tholdy och Jan Oskar Engene. 

Robert de Caluwé var en i Nederländerna 1913 
född romersk-katolsk präst. Han anlände till 
Finland kort för Vinterkrigets utbrott i avsikt 
att fortsätta till Sovjet-Ryssland, men fann 
vägen stängd, och kvarblev i Finland där han 
grundade ett kurscentrum i Esbo utanför 
Helsingfors. 

Här höll han kurser i ikonmålning men 
eftersom han hyste ett stort intresse för her-
aldik komponerade Robert själv otaliga vapen 
till vänner och bekanta, speciellt inom den 
katolska kyrkan. 

Robert de Caluwé dog i Esbo 2005. Hans 
omfattande heraldiska arkiv donerades till 
riksarkivet i Helsingfors.

Instiftade säreget pris
2003 hade Robert de Caluwé, inspirerad av 
sina heradiska vänner i Finland och Estland, 
beslutat sig för att instifta ett internationellt pris 
med bas i just Finland och Estland: robert 
de Caluwé international heraldry award. 
Priset är en säregen blandning av medeltida 
ordenssällskap och vetenskapligt pris. 

Pristecknet utgörs av ett johanniterkors, 
emaljerat i vitt med röda kanter. I mitten finns 
Caluwés holländska släktvapen, rutat i guld och 
grönt. Korset bärs i rödvitt band om halsen och 
åtföljs av ett konstfärdigt gjort diplom.

Prisnämnden består för närvarande av 
Henrik Degerman från Finland, ordförande, 
Toomas Peek, Priit Herodes och Jüri Kuuske-
maa från Estland, Anders Segersven, Tuomas 
Hyrsky och Wilhelm Brummer från Finland.

Mångbottnat heraldiskt pris
– Robert de Caluwé International Heraldry Award

Precis som Robert de Caluwé var mångbott-
nad har priset flera bottnar. Man kan få priset 
för sina forskningsarbeten, för sitt livsverk, 
konstnärliga arbete, pr-arbete för heraldiken, 
vexillogi och faleristik. Inom dessa sex kat-
egorier utses pristagaren som kan komma från 
hela världen.

Årets pristagare var Nils G Bartholdy för 
sitt livsverk, Jan Oskar Engene för vexillografi 
och Zvi Ruder för sitt forskningsarbete. De två 
nordborna mottog sina pris i Reval under den 
heraldiska kongressens utflykt dit i somras. 

Henrik Degerman

Robet de Calwé vid sitt skrivbord.
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Heraldikern sir Iain 
Moncreiffe of  That 
Ilk, nu även känd som 
en död vit man.

Bokmässan. Strosar och möts av Johan Hakelius, 
krönikör på Aftonbladet, som är iklädd en rutig 
kostym av det mer uppseendeväckande slaget. 
Går vidare och kommer fram till ett bokstånd 
som säljer samme Hakelius pocketversion av 
döda vita män som jag inte tidigare bläddrat 
i. Min nyfikenhet väcks och jag slår på måfå 
upp ett kapitel mot slutet av boken. Det 
handlar om Iain Moncreiffe of  that Ilk, den 
kände heraldikern, genealogen och fnittrande 
whiskeyavsmakaren. 

Det sista fick jag höra av Malcolm Howe 
som vid kongressen i Uppsala 1992 drog en 
mängd historier om excentriska brittiska her-
aldiker. Moncreiffe är för heraldiker mest känd 
för att han skrev “Simple heraldry” och “Blood 
royal”. Köper boken på stört för så ofta stöter 
jag inte på en biografi över en heraldiker.

Hakelius bok är en sanlöst rolig biografi 
över ett dussin brittiska excentriker från förra 
seklet. Förutom Iain Moncreiffe får vi möta 
förebilderna för figurerna i “En förlorad 

Flensmarck, Tor 

Skånelands medeltid. Orter och ätter E-F 

ISBN: 978-91-85517-12-1

Tor Flensmarck har nu kommit med sin 
fjärde bok i serien skånelands medeltid. 
Denna gång är det orter och ätter under 
begynnelsebokstaven E-F som beskrivs.

Precis som i föregångarna har han gått 
grundligt tillväga för att ta reda på vilka jorda-
gods/orter som fanns, vem som ägde dem och 
hur de var släkt.

Boken är också rikt illustrerad med både 
sköldar, bomärken, kartor och släktförteck-
ningar.

Författaren säger blygsamt i förordet att 
detta inte är en heltäckande skrift, och det må 
vara sant. Men det är så nära man kan komma 
och bra mycket mer än man kan begära som 
grundforskning i ort- och släkthistoria. Tillsam-
mans med Jan Ranekes “Svenska medeltids-
vapen 1-3” ger Flensmarcks verk en mycket 
bra bild av Skånsk medeltid.

Hela serien är ett enda stort bevis för att 
han var en mycket välförtjänt mottagare av 
SHF:s förtjänstmedalj redan 2003. Det är 
bara att hoppas att Tor får möjlighet att ge ut 
hela serien.
 

Jesper Wasling

Grundläggande om Skåne

Johan Hakelius

Döda vita män 

ISBN: 978-91-85517-12-1

Om döda vita engelska män

värld”, en engelsk fascist som lika gärna kunde 
ha blivit premiärminister för både Labour 
och Torys samt mängder av andra spännande 
personer.

Så även om boken i sig inte har något med 
heraldik att göra så får jag ändå på något under-
ligt sätt en djupare förståelse för varför den för 
skandinaver så excentriska brittiska heraldiken 
ser ut som den gör.

Och vem vet. Boken kanske inspirerar 
någon till att skriva biografier över svenska 
excentriska heraldiker. Nog är det ett par sty-
cken som är värda att porträtteras på det här 
vänligt respektlösa sättet.

Jesper Wasling
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År 1310 dog riddaren och riksrådet 
Björn Näf (Färla) , Sveriges förste 
gentleman. Hans gravsten säger att 
han var Magnus Ladulås lärare och 
kanske var han den som lärde det 
svenska kungahuset vett och etikett. 

En svensk man som var väl förtrogen med det 
höviska livet, fanns han? Den som förlästs sig 
på Jan Guillio kan lätt tro att dåtidens svenska 
män var ohöviska av födsel och ohejdad vana, 
men det är en lätt överdriven bild. 

Riddaren Björn Nilsson Näf  (Färla) var ett 
av undantagen. Hans gotiska gravhäll i Varn-
hems klosterkyrka säger att han var: “Fidelis 
minister Birgheri ducis Sueciae et pedagogus 
domini Magni regis” (“rådgivare till Birger jarl 
av Sverige och lärare för kung Magnus”. Han 
var alltså ansvarig för den blivande kungens 
uppfostran. Visserligen nämns där endast 
kung Magnus, men eftersom det inte finns 
någon anledning för Birger jarl att inte utbilda 
även sin äldste kungason samt sönerna Erik 
och Bengt kan vi utgå från att herr Björn 
även undervisade dem. Gravstenen är också 
ett mycket tidigt exempel på den nya formen 
av gravstenar. Hans kunskap om tidens nya 
idéer och hans val av gravsten är knappast 
en slump. 

Gravhällen är inte den enda källan. Erik-
skrönikan nämner att den unge blivande ung 
Valdemar hade en tuktomästare som lärde 
honom hyfs och goda seder. Sannolikt var 
det så att Birger jarl anlitade en person för att 
uppfostra sina fyra söner Valdemar, Magnus, 
Bengt och Erik. Att Björn 1310 väljer att endast 
nämna den sistnämnde av kungabröderna är 
kanske inte så konstigt med tanke på den poli-
tiska turbulens som rådde vid den här tiden.

Tyvärr vet vi väldigt lite om Björn Näf. Hans 
enda kända gods låg i Danderyds skeppslag, 

Gentlemannen Björn Näf

Björn Näfs sigill med ätten Färlas välkända 
korslagda färlor. En färla är ett straffredskap 
som användes inom skolundervisningen. Ur 
Hildebrands Svenska sigillier

Uppland, men hans begravningsplats är Var-
nhem i centrala Västergötland så han kommer 
troligen från Götaland. Ättlingar till Björn Näf  
ägde mark i Gudhems härad, Västergötland. 

De äldsta beläggen för hans liv finns i doku-
ment från 1276, då han nämns som riddare, 
och sista gången 1296. Eftersom han avlider 
1310/12 kan vi misstänka, men inte veta, att 
han på ålderns höst drar sig tillbaka till Varn-
hems kloster för att verka som en lekbroder. 

Björn Näf  förde två korslagda färlor i sin 
sköld och tillhörde ätten Färla, en ätt som vid 
denna tid var på väg upp mot den yppersta 
makten. Det här var en brytningstid då det 
gamla stormannaväldet Svithjod ersätts med 
en starkare centralmakt under Bjälbo-ättens 
ledning. Därför var behovet stort av män som 
kunde bidra med kunskap och helst fristående 
män utan bindningar till kyrkan. 

Han var gift med Kristina Ulvåsedotter (dot-
ter till NN Ulvåse och Ramfrid Gustavsdotter 
Lejon). Hans karriär nådde sin topp när han var 
riddare och lagman över Södermanland.

Jesper Wasling
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Adliga
vapensköldar

i Sverige
COATS OF ARMS OF THE NOBILITY IN SWEDEN

En helt ny vapenbok med de flesta i Sverige nu levande adelssläkters vapen-
sköldar i färg är under produktion. Boken innehåller cirka 810 ätter som 
förtecknats i Adelskalendern från 2001 och de två senaste utgåvorna av Oin-
troducerad Adels kalender. Bokens alla texter är på svenska och engelska. Mer 
information finns att läsa på  https://sites.google.com/site/vapenbok/
     Boken kan fr. o. m. december 2011 beställas från internetbokhandeln 
(adlibris. bokus, cdon, boliv m.fl.) och priset ligger runt 300 kr.  I Finland 
finns boken även hos Stockmanns Akademiska bokhandeln. Boken lanseras 
dock under första kvartalet 2012 och kommer därefter att också finnas i de 
svenska boklådorna. 

Otto von Schwerin
Rhombus AB, Lützengatan 4, 115 20 STOCKHOLM

ovs@rhombus.se, 070-726 80 38
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Heraldiska tidslinjer
Genom att dela in heraldiken i olika 
tidsperioder kan vi lättare förstå 
dess utveckling och därmed se varför 
heraldiken idag ser ut som den gör. 
Detta är ett försök att göra en sådan 
indelning. 

De regler som idag styr den svenska vapenrätten, 
så som den presenteras i handböckerna, 
är i grunden avsedda för att passa adelns 
klassindelning vid instiftandet av Riddarhuset 
1626. De var då en nyskapelse som endast 
till ringa del byggde på äldre traditioner och 
inte ens hade till syfte att reglera heraldiken. 
Syftet med hela riddarhusordningen var att 
reglera rösträtten i en av riksdagens fyra stånd. 
Vapenbruket var en bisak. Ändå styr dessa 
regler våra tankar än idag. 

Vad hade hänt om de andra tre stånden hade 
inrättat sina hus med invalda ledamöter, och 
därtill reglerat deras vapen. Hade månne dessa 
stånds heraldiska regler sett ut som adelns eller 
hade de möjligen fått helt andra regler? Med 
denna tanke i bakhuvudet vill jag visa att de her-
aldiska reglerna är en social konstruktion som 
skapats för att passa en given social norm. Det 
duger inte för att styra vårt tänkande idag. 

Anakronism blir tradition
För att förstå en tradition måste man sätta 
in den i dess kontext. Hur såg miljön ut där 
den kom till och vilket syfte hade den? I vems 
intresse infördes nya regler och vem fick stå 
tillbaka. Om man för vidare eller återuppväcker 
en tradition utan hänsyn till dess ursprung 
gör man sig skyldig till anakronism. I många 
fall blandas heraldiska seder från olika epoker 
samman som om de hörde samman. För den 
heraldiska konsten är det en berikning, för 
vapenrätten en belastning.

Genom att dela in heraldiken i olika klasser 

vill jag visa att det går lättare att analysera och 
beskriva den. Vanligen görs klassindelningen 
på grundval av vapnets utseende och flertalet 
klassificeringar har sin grund i konstperioder 
(gotik, renässans, barock, rokoko, empire etc.) 
eller svenska historiska tidsperioder (vasatid, 
stormaktstid, frihetstid, gustaviansk tid m.fl.). 
Det är en för trubbig indelning. Min indelning 
är i stället ett försök att bygga på heraldikens 
egen utveckling i Sverige. Jag betonar Sverige 
för det är dess heraldik som delas in och syftet 
är att förklara utvecklingen i Sverige. Varje land 
och rättsområde har sin egen historia som vi 
måste ta hänsyn till. 

Men en klassificering är alltid svår att moti-
vera. På vilka grunder gör jag mina indelningar? 
Vad är det som står i centrum och vad ställer jag 
åt sidan? Det är frågor som måste besvaras.

Brott i traditionen
Vi står idag inför ett heraldiskt trendbrott 
i och med att kvinna och man jämställs 
och adelns ensamrätt till de traditionella 
rangtecknen ifrågasätts (ex. blir den öppna 
hjälmen blir tillgänglig för alla?, och kommer 
nya tinkturer att  införas?). För att inte tala om 
vad invandringen innebär för vårt heraldiska 
system. 

Men det är inte första gången som svensk 
heraldik utsätts för revolution. Rangtecken 
fick vi svenskar inte förrän 1561. Då hade vi 
haft en levande heraldisk kultur i 350 år. Tänk 
vilken chock det måste ha varit för rättrogna 
heraldiker att se olika vapen för olika kategorier 
i samhället. Eller när Riddarhusförordningen 
1626 förskrev att man endast kunde föra sin 
fars och aldrig sin mors vapen. Eller när man 
genom en förordning 1762 plötsligt förbjöd alla 
utom adeln att föra öppen hjälm. Ja, det har till 
och med tolkats som ett förbud för ofrälse att 
föra vapen överhuvudtaget.



88:2011 Vapenbilden  25

Vår berömda förordning som förbjuder 
ofrälse att ha en öppen hjälm har inte ens fun-
nits i 250 år och den förordningen föregicks 
av decennier av lobbying från konservativa 
adelskretsar. Den vann kungens gillande först 
när de ofrälse verkar ha lämnat vapenbruket 
bakom sig för antalet kända borgerliga vapen 
är radikalt färre strax före förordningens 
införande mot vad det var femtio år tidigare. 
Ändå har den fått stå som modell både för hur 
vi ser på vapenrätten idag och hur vi tolkar 
vapenrätten flera sekler före förordningens 
tillkomst.

Heraldisk klassindelning
Den klassindelning som finns här är ytterst 
schematiskt, varje klass kan delas in i subklasser 
och i flera fall kan avgränsningen diskuteras, 

och jag hoppas att några läsare kommer att 
göra det. Vad som ändå är klart är att varje 
klass har sin specifika heraldiska sed och 
sin vapenrätt. En tradition som endast är 
förankrad i en klass kan inte utan vidare sägas 
äga giltighet inom en annan klass. Traditionen 
kan vara rådgivande men inte styrande. För att 
förstå ett vapens utseende och användande, 
samt kunna avgöra om det förs på rätt sätt 
bör man som heraldiker veta till vilken klass 
vapnet ska räknas. 

Urheraldik 1220-1420
Vapnen är antagna av bäraren och förs i regel 
vidare på manslinjen, men här finns också en 
ovanligt hög kvinnlig succession.

Urheraldiken upphör i och med att kung 
Erik (av Pommern) introducerar sköldebrevet. 

Vapenbrev utställt 1934 av Riksheraldikerämbetet till Arvid Berghman. Sammanlangt utdelades 22 
brev till ofrälse män och fem till företag. Foto: Riksarkivet.
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Adliga vapen kan från och med 1420 inte antas 
av adelsmannen utan förlänas av monarken. 
Därigenom skapas en tudelning i heraldiken 
där vapenrätten för adelsvapen skiljer sig från 
den som gäller för övriga vapen. 

Vapenbrevsheraldik 1420-1561
Frälseheraldiken kännetecknas av att alla vapen 
förlänas av en monark som därigenom också 
garanterar innehavarens rätt till sitt vapen. 
Däremot finns det ingen form av rangtecken.

Vapen förlänas av myndighet. Register över 
alla vapen kan ha funnits. En dansk notis från 
1523 tyder på det. 

Adelsheraldik 1561-1974
Vapen förlänas av kronan och förs endast 
vidare agnatiskt och agnaten kan inte välja 
vapen. Rangtecken införs för skilda grader 
inom adeln.

Adliga vapnen förlänas av myndighet. 
Register över alla vapen införs för att undvika 
sammanblandningar.

Serafimerheraldik 1748-1974 
Serafimerordens statuter föreskriver att riddare 
och ledamöters vapen ska målas och hängas upp 
i Riddarholmskyrkan, även ofrälse eftersom 
ingen 1748 föreställde sig att så höga män i 
staten inte skulle vara adliga. Ordenskapitlet 
utformar vapen för de ofrälse som saknar 
släktvapen fram till 1974 då serafimerorden 
inte längre delas ut till svenskar.

Vapen förlänas av myndighet. Register över 
alla vapen.

Riddarhusheraldik 1975-
Rätten att adla upphör och därmed kronans 
möjlighet att förläna vapen till adelsmän. 
Samtidigt finns det ingen möjlighet för 
Riddarhuset att förläna eller godkänna nya 
vapen. Däremot är bruket av rangtecken något 
som adeln som korporation själva styr över. 

Ofrälse heraldik 1300-1600
Vapnen är självtagna och förs av borgare och 
präster. Få vapen förs vidare från generation 

Tre borgerliga vapen: medeltidsversionen av säkten Tott och statsheraldikern Daniel Tilas vapen från 
1700-talet.Teckning: Davor Zovko och Riksarkivet.
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till generation. Tvärtom tyder mycket på att 
vapnen var personliga. 

Det finns ingen formell registrering av 
vapen och ingen kontroll av vapnen unicitet.

Ståndsheraldik 1600-1770 
Vapnen är självtagna och förs av ofrälse 
ståndspersoner (hit räknas borgare, ämbetsmän, 
storbönder och präster). Liksom tidigare förs 
få vapen vidare från generation till generation. 
Vapnens syfte tycks vara att visa på status 
snarare än igenkänning. 

Kronor var vanliga som statustecken, men 
tycks inte vara försök att visa på adlighet. Byte 
av sköldbilder var vanligt och vapensigill lånas 
ut till kollegor som använder dem vid sina 
namnteckningar. Vapenbruket upphör i stort 
sett under 1700-talets andra hälft. 

Det finns ingen formell registrering av 
vapen och ingen kontroll av vapnen unicitet.

Ordensheraldik 1770-1980
Vapnet används endast inom ett slutet 

ordenssällskap och antas av en ledamot vid viss 
grad efter godkännande av ordensledningen. 
Det finns en viss kontroll över vapen för att 
undvika sammanblandning inom respektive 
ordenssällskap men ingen kontroll mot 
utomstående källor. Hit räknas de vapen 
som finns inom Frimurareorden, Timmer-
mansorden, Par Bricole, Sällskapet för kreativ 
anakronism, Nordmark med flera.

I början av 1980-talet börjar heraldikerna 
inom ordnarna att föra fram krav på att även 
dessa inomsällskapliga vapen ska fungera utan-
för sällskapen varför specifika ordenssymboler 
bör undvikas. 

Borgerlig heraldik 1930-
Vapnen är självtagna och används uttryckligen 
som en symbol för en person eller släkt. Det 
finns ingen formell registrering av vapen och 
ingen kontroll av vapnen unicitet. 

Bruket återuppstår vid denna tid och med 
större medvetenhet om ämnet än tidigare.

Borgerlig registerheraldik 1963-
Vapen är självantagna med godkända av 
en heraldisk institution med högt anseende 
men utan juridisk rätt att juridiskt skydda ett 
vapen. 

Vapnen införs i någon form av register 
(Skandinavisk Vapenrulla, Heraldiska Sällska-
pet i Finland, Svenska Heraldiska Föreningen) 
och vapen som anses inkräkta på annans rätt 
förklaras olämpliga. Registren hålls öppna så 
att etablerade heraldiker ska kunna granska nya 
vapen mot befintliga.

Jesper Wasling

Heraldisk förflackning eller heraldisk nyskapelse 
i Nordenskiölds friherrevapen från 1800-talet.  
Teckning : Alexander von Volborth. 

Bertil Persson-Brahms-
torps vapen som serafimer-
riddare. Bild: Sven Sköld. 
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Urheraldik

1220–1420

Adelsheraldik

1561–1809–1974

Frälseheraldik

1420–1561

Ståndsheraldik

1600–1770

Ofrälse heraldik

1420–1600

Riddarhusheraldik

1975–2004 –

Serafimerheraldik

1748–1974

Ordensheraldik

1770–

Borgerlig heraldik

–1930–

Registerheraldik

1963– 

Tidslinjer i heraldiken

En enkel schematisk uppställning av 
hur svensk heraldisk vapenrätt kan 
förstås och uttolkas. 
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Tre borgerliga vapen: Apelstig (registrerat av SVR), Koerffer (registrerat av SVK) och ämbetsvapnet 
för biskop Odenberg. Teckning : Jan Raneke, SVK och Jan Raneke.

Om Fjällsjö vapen
 
Föreningen Fjällsjö Framtid jobbar aktivt för 
glesbygdsutveckling i främst Fjällsjöområdet 
och den egna byn Backe. Som ett led i 
arbetet vill de därför återuppväcka det gamla 
kommunvapnet och har ansökt om det hos 
statsheraldikern. 

Statsheraldikern hänvisar frågan till Ström-
sunds kommun som är Fjällsjö kommuns 
administrativa efterföljare.

Fjällsjö försvann som kommun vid kom-
munreformen 1974. 

Red

Breitholtz konst
På www.Creativeheraldry.Com kan man 
följa den heraldiska konstnären Carl Anders 
Breitholtz arbete och funderingar kring 
heraldiken. 

Breitholtz var tidigare tecknare av medlem-
marnas vapen till matrikeln.  

Red

Ny ordenskansler
Kungliga Majestäts orden (KMO) har fått en 
ny vice ordenskansler tillika sekretare, prof.
essor Staffan Rosén. 

Rosén är sedan 1994 ledamot av Kungl. 
Vitterhetsakademin och var professor i Koreas 
språk och kultur.

Red
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Nytryck av Heraldik 
för nybörjare 
Efter ett framgångsrikt samarbete med Svenskt 
militärhistoriskt bibliotek har föreningen nu 
sålt slut sina sista exemplar av Heraldik för 
nybörjare. 

En ny tryckning är på gång. Den skiljer sig 
inte på några väsentliga punkter från föregån-
garen, men det blir några rättelser och nytt 
omslag. Priset blir detsamma, 50 kronor för 
medlemmar och 90 för alla andra.  

Styrelsen har planer för nästa del i skriftse-
rien. Det lutar åt en vapenbok med de första 
100 vapnen ur Svenskt Vapenregister med 
Claus Berntsen som redaktör. Dessutom 
funderas det på  en ordbok/lexikon och en 
handledning i hur man skapar ett vapen. En 
översättning av Heraldik för nybörjare till 
engelska är också på gång, men den kommer 
till att börja med bara finnas tillgänglig digitalt, 
möjligen som e-bok. 

Red

En ny heraldisk 
terminologi på g
Societas Heraldica Scandinavica förbereder en 
ny version av Nordisk heraldisk terminologi. 
Den första utkom 1987 under ledning av Jan 
Raneke, men med assistans av många andra 
heraldiker runt om i Norden. 

Tyvärr var den inte helt korrekt och det har 
funnits kritik mot att den inte bättre samordnat 
fackbegreppen  på danska, norska och svenska. 
Därför behöver en revidering göras. 

Red

Stolt lämnar SVK
Lars C Stolt lämnar Svenska Vapenkollegiet 
efter fem år av personliga skäl. SVK beklagar 
avhoppet och tackar för den insats han har 
gjort. 

Stolt valdes in 2006 som en av de första 
ledamöterna och har under sina år hållit på en 
strikt tillämpning av de heraldiska reglerna. 
Som ledamot har han tillfört mycket kunskap 
och bidragit till en positiv diskussion kring 
nya vapen. 

Red

Lars C Stolt, flankerad av Bror 
Jaqcues de Waern och Ingemar 
Apelstig när de 2004 mottog Svenska 
Heraldiska Föreningens förtjänstmedalj.

Foto: Jesper Wasling

Rättelse om Caluwé
I Vapenbilden nr 87 sid 9 angavs att Wilhelm 
Brummer och Jüri Kuuskemaa vunnit priset. 
Det var fel. Rätt är att de kallades som 
ledamöter i prisnämnden.

Red
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Den finske heraldikern Antti Matikkala mottog 
kari k. laurla-Förtjänstmedaljen i Tallinn i 
samband med dess instiftande 23 maj 2011.

Kari K. Laurla-förtjänstmedaljen är instiftad 
av Priit Herodes den 23 maj 2011 till minne av 
Kari K. Laurla (1943-2006). Medaljen tilldelas 
som ett erkännande för förtjänster i att sprida 
kunskap om heraldik samt befrämja samarbetet 
på området. 

Medaljen utdelas i framtiden av Collegium 
Heraldicum Fennicum och är avsedd för unga 
heraldiker.

Red

Laura-medaljen till Antti Matikkala

Heraldik med Clio
Samarbetet med bokklubben Clio började på 
bästa tänkbara sätt – med en föredragskväll om 
heraldik i allmänhet och boken inledning til 
heraldiken i synnerhet.

Som föredragshållare hade Clio bjudit in 
statsheraldiker Henrik Klackenberg för att 
berätta om denna första svenska handbok i 
heraldik, om heraldikens plats i Sverige idag 
och om Riksarkivets arbete med det offentliga 
Sveriges symboler.

Jens Christian Berlin, som är den som 
överfört Carl Ugglas texter till vår tid och 
stått för den kommenterande texten, berät-
tade om de problem och avvägningar som 
han stått inför.

Red
U t d ra g  u r  I n l e d n i n g  t i l 
Heraldiken.

Antti Matikkala med sin nya medalj på bröstet. 
Foto: Henric Åsklund.
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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

Vapen för HMS Styrsö.


