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Call to arms
Bästa medlemmar,

”Fråga inte vad Svenska Heraldiska Föreningen kan göra 
för dig, fråga dig vad du kan göra för Svenska Heraldiska 
Föreningen”. 

Så skulle man kunna formulera en rekryteringsannons 
enligt känd förebild. Som ideell förening definieras 
vad SHF kan göra dels av dess medlemsunderlag, 
dels av dess aktiva. Medlemsbasen är grundläggande 
och medlemsavgiften utgör fortsatt stommen i 
föreningens ekonomi. Det är tack vara den solida 
grunden som vi till exempel har råd att löpande ge 
ut fyra nummer av Vapenbilden i färg årligen. Men 
för att fylla föreningen med verksamhet och dess 
publikationer med innehåll krävs också att en del 
medlemmar engagerar sig som aktiva. Det hjälper inte 
om vi har pengar att trycka Vapenbilden om vi inte 
har innehåll att fylla den med, eller redaktörer som 
sätter den. Detta apropå redaktörens upprop efter 
material till tidningen på vidstående sida. 

Ett annat exempel är vår webbplats, där vi står oss 
slätt om vi inte har en webbmaster som kan hålla 
heraldik.se flytande. Det mesta kan skötas löpande 
av en webbredaktör som inte måste ha djupare 
teknisk kompetens, men ibland måste mer avancerade 
kunskaper till. Där har vi idag inte full täckning bland 
de aktiva, som kanske märkts på att webbplatsen 
inte alltid är helt spänstig i steget, en uppgradering 
av underliggande motor är sedan en tid behövlig. 

De som känner att de kan och vill bidra till för-
eningens verksamhet är varmt välkomna att höra 
av sig. Det kan gälla stort som smått, från att sitta i 
styrelsen till att skicka in en liten notis till Vapenbilden 
någon gång ibland. Inget strå till stacken är för litet!

IllUStra de heraldIca

Henric Åsklund
Ordförande i SHF
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Vad vill du 
med SHF?

Skicka in dina 
motioner till 
styrelsen senast 
den 31 januari.

Vi bjuder dig till 2013 års stämma i Stockholm. Vi träffas söndagen 
den 17 mars på Riddarhuset. På programmet står sedvanliga årsmö-
tesförhandlingar, heraldiska föredrag och utdelning av medaljer till 
välförtjänta heraldiker. Ett fullständigt program kommer att presen-
teras i nästkommande nummer av Vapenbilden.

Men vi vill engagera dig. Vad vill du att vår förening ska ägna sig 
åt de kommande åren. Kom med förslag om vad vi ska satsa våra 
resurser på. En undersökning, en ny bok eller något annat. Stort och 
smått, allt är välkommet. 

Är du själv intresserad av att vara mer aktiv, eller känner någon 
som du tror passar i styrelsen, som revisor eller i valberedningen? 
Lämna då ett förslag till vår nuvarande valberedning. Dess kon-
taktperson är Martin Sunnqvist, martin@heraldik.se.

Styrelsen kan stå inför förnyelse och vi kan därför behöva nya 
krafter. Dessutom finns det många andra poster i föreningen där 
fler ideella krafter behövs. 

Redaktionen

Vi kallar dig till årsmötet på Riddarhuset

Nya medlemmar i SHF
1/7 – 31/12 2012

Ekström, Per-Ola
Oxelvägen 36, 146 52 Tullinge

Linder, Rickard
Torget 1 A, 310 83 Unnaryd

Blank, Christian 
Mosslegatan 33, 331 33 Värnamo

Lind, Jesper
Centralgatan 46 B, 149 32 Nynäshamn

Dannvik, Lars
Lilla vägen 9, 749 49 Enköping

Eriksson, Mikael 
Graneberg Lasäter, 646 96 Stjärnhov

Sagerlund, Vladimir
Lesjöforsgränd 22, 123 34 Farsta

Mörch, Anders
Marknadsgatan 3 A, 660 60 Molkom

Skribent, se hit!

I din hand håller du just nu december-
numret av Vapenbilden. Ett nummer 
fyllt med artiklar där flera är skrivna 
av redaktören Jesper Wasling. Det är 
ingen slump men heller inget önskemål 
för vi har ett problem. Vi har för få 
skribenter.

Vi behöver bygga upp en bank med artiklar, 
notiser och recensioner som redaktionen kan 
plocka av. Högt och lågt. Vi tar emot allt. Och 
känner  du att dina texter behöver granskas så 
gör vi det med.  Du har alltid sista ordet efter 
textredigering men vi bistår med både korrektur 
och som bollplank i faktafrågor.

Bilder behövs också, både foton och illu-
strationer. Så om du är en illustratör som vill ge 
oss lite hjälp är vi mycket tacksamma.

Redaktionen
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Den bäste riddaren i världen 
hade ingen egen sköld
Han ansågs vara den bästa riddaren i 
världen, men någon egen sköld hade 
han inte. Inte förrän han vid femtio års 
ålder till slut blev sin egen herre som 
greve av Pembroke.

När heraldiken föddes var den avsedd som 
varumärke för ett hushåll. Endast hushållets 
herre, direktören, förfogade fritt över vapnet. 
Övriga män, söner såväl som andra riddare och 
väpnare, förde sin herres vapen. Det var först 
under 1200-talet som den ärftliga heraldiken 
uppstår och med den de föreställningar som 
finns idag. Men då var heraldiken redan nära 
hundra år gammal.

Allt som oftast läser man att heraldiken har 
sitt ursprung i 1100-talets korstågskultur och 
att det var korsriddarna som skapade vapen-
bruket och tog med det hem till Europa efter 
att ha inspirerats av österns prakt. Mer sansade 
skribenter konstaterar torrt att heraldiken nog 
ändå uppstod i trakterna av Normandie och 
Flandern där de äldsta beläggen finns, och 
dessa dateras till mitten av 1100-talet. Eftersom 
grevarna av Flandern var de som starkast höll 
på traditionerna från Karl den stores hov har 
många velat dra en linje dit och förlägga heral-
dikens födelse till 900-talet, men för det finns 
inga bevis. Tvärtom visar den enda egentliga 
källan från 1000-talet, Bayeuxtapeten, att her-

William Marshalls vapen som earl 
av Pembroke. Figuren, som är en 
tennsoldat, visar en riddare från 
sekelskiftet 1200. 

Här är en man som inte är så svår att känna igen ens 
med hjälmen på. Rustning och beväpning typisk för en 
riddare under 1100-talet. 
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Slottet Pembroke i Cornwall var under 
1100- och 1200-talen ett av Englands 
största och rikaste fästen. 

remännen från Flandern och Normandie då 
inte alls använde sig av ättemärken. Det hade 
inte ens personliga märken. 

Bayeuxtapeten med sina 70 meter kan läsas 
som en serietidning där en namngiven rid-
dare kan förekomma både två och tre gånger. 
Ingen gång detta händer upprepas märket på 
skölden, inte ens Vilhelm erövraren själv tycks 
ha en personlig sköld och den engelske kungen 
Harold anges tydligt med två skilda symboler. 
Med detta i bagaget kan heraldiken inte sägas 
vara äldre än 1066. 

Det första vapnet
1126 är det första året i den heraldiska historien 
för det är till detta år det äldsta vapnet härleds, 
greven Geoffreys av Anjou vapen. Hans svärfar 
Henry, hertig av Normandie och kung av 
England, förlänar honom vapnet är han dubbas 
till riddare inför bröllopet med Matilda. Det 
omnämnda vapnet visar sex uppresta lejon, 
ställda tre över två över en och finns även på 
Geoffreys epitafium i Le Mans. 

Senare kom vapnet att bäras av hans barn-
barn utom äktenskapet, William Longspear. 
Däremot förs inte vapnet vare sig av Geoffreys 
söner eller sonsöner inom äktenskapet. Redan 

det första vapnet avviker således från den 
tradition som heraldikerna anser är det som 
definierar heraldisk ärftlighet. 

Om årtalet 1126 är äkta kan inte sägas med 
säkerhet för den krönika som nämner dubb-
ningen, skölden och bröllopet nedtecknades 
omkring 1175 och bygger således på hörsägen. 

I denna ursprungliga heraldiska era levde 
William Marshall, världens bäste riddare. 

Världens bäste riddare
Eftersom den äldsta bevarade vapenboken 
är från 1240-talet och kyrkans män inte har 
mycket att säga om heraldiken denna första 
tid är forskningen för 1100-talets del nästan 
helt beroende av det arkeologiska materialet.

Tyvärr berättar arkeologin mest om vad 
som fanns men sällan något om hur föremålen 
värderades eller vem som bar dem. Därför är 
det inte konstigt att man använder källor från 
sent 1200-tal eller till och mer 1300-tal för att 
förstå 1100-talets heraldik, något som lätt leder 
fel. Men det finns en källa som har förbigåtts 
av heraldiker, sången över William Marshall. 

Det är en av de ytterst få bevarade skrifter 
från heraldikens och riddarväsendets äldsta tid 
som är skriven av en riddare för riddare. Versen 
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är som så många andra liknande verser avsedd 
att läsas upp, vilket förklarar varför så få rid-
darhistorier har överlevt. Det är på denna vers, 
eller snarare på boken om denna källa, William 
marshall, eller den bäste riddaren i värl-
den av den franske historikern George Duby 
som denna artikel bygger på. Dubys bok bygger 
helt på den efterlämnade versen om William. 
Originaltexten finns inte översatt till svenska 
men finns i engelsk utgivning. Den profana 
sången består av drygt 20000 versrader och 
handlar om Williams liv från vaggan till graven 
och blir på det sättet en berättelse om det ideal 
som rådde inom riddarståndet vid denna tid. 

I den romantiska bilden av riddaren är han 
en gudfruktig man som med sitt svärd skyddar 
de fattiga och svaga. Det är också så han ofta 
framställs i den samtida trubadurdiktningen 
och så som prästerskapet gärna berättar. I 
historien om William Marshall ser bilden lite 
annorlunda ut. Borgare och bönder förekom-
mer inte, vanliga soldater verkar vara en okänd 
företeelse och knappt en enda präst nämns i 
dessa verser. Faktiskt nämns bara två präster 
varav den ena är en bra man därför att han kan 
slåss, om än utan svärd. Sången visar en manlig 
värld där kvinnorna endast finns med i kulis-
serna. (s 44f) I stort sett är det endast riddare 
som nämns samt en härold.

Moderns släkt är allt
I detta samhälle ärver den äldste sonen titel, 
gods och makt efter sin far. Han tar därmed 
över ansvaret för huset, sin mor och övriga 
familjemedlemmar förutom de bröder som 
lämnat hemmet. Han har också ett visst ansvar 
för sina systerbarns uppfostran. Modern är 
speciellt viktig, för i detta samhälle är hon 
nästan alltid mer högättad än fadern och det är 
från moderns släkt som familjens egendomar 
och rikedom kommer. (s 10)

Moderns betydelse märks kanske tydligast 
i begravningsseden. I dikten säger William 
Marshall att han ska begrava sin äldste bror 
hos deras förfäder. Men det är inte faderns 
förfäder som avses, utan modern och bland 

hennes släkt får han sin sista vila. (s 75) Mycket 
tyder på att de emotionella banden följde ens 
plats i arvskedjan. (s 75) Som yngre son var 
ens hela uppfostran en uppgift för moderns 
släkt, främst då morbrodern, och det var därför 
naturligt att räkna denna sida som den centrala.

Jord är rikedom
Makten är detsamma som kontroll över 
jord vilket automatiskt betyder att man har 
kontroll över dem som lever av denna mark, 
från riddarna på borgen ner till bönderna som 
odlar jorden. Allt detta ärver den förstfödde 
sonen. Övriga barn får del av arvet på så sätt 
att de köps ut. Deras lott är en penningsumma 
som ska hjälpa dem att skapa en ställning åt sig 
hos någon annan herre. Pengarna gör det inte 
möjligt för dem att skapa en position som gör 
dem själva till herrar för jordegendomar finns 
inte att köpa; den ärvs eller fås genom kunglig 
förläning. Fattig är den som saknar makt, inte 
nödvändigtvis den som saknar pengar, och utan 
makt finns liten möjlighet till giftermål. 

Sedvänjan att ge allt till den äldste sonen 
betydde de facto, om än inte de jure, att det var 
förbjudet för de yngre sönerna att gifta sig. (s 
35) Det betyder att släktens fortlevnad helt är 
beroende av att äldste sonen får en son som 
får en son. Om sonen dör barnlös tar den näst 
äldste sonen över, och så skedde ofta. Men de 
kom sällan att träda in som husbonde förrän 
det var för sent för dem att gifta sig och få barn 
vilket betydde att släkten ändå dog ut. 

Yngre söner var fattiga och hade små möj-
ligheter att gifta sig. (s 146) Arvet kom då att 
ägas av kvarlevande döttrar och dessa döttrar 
var den chans en riddare hade för att bli en 
egen husbonde. Men det var kungen som 
bestämde vilka riddare som skulle få gifta sig 
och med vem.

Den ensamme riddaren
Få myter är så omhuldade som den om den 
ensamme riddaren. Det ska direkt sägas att 
han aldrig har funnits. Medeltiden var ett 
samhälle där kollektivet betydde allt. Utan det 
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fanns man bokstavligen inte och saknade helt 
rättssäkerhet. Att vara ensam var detsamma 
som att vara utstött, något man blev om 
man brutit mot lagen eller den allmänna 
moralen. Därför var endast vettlösa, besatta 
och marginella figurer i samhällets utkant 
ensamma. (s 6)

Samhället var en kropp där alla delar hängde 
ihop. Gruppens ledare var dess huvud och öv-
riga medlemmar hade sina uppgifter i hushållet. 
Lojaliteten band alla samman. 

Så var det för folket och så var det för rid-
dare, kanske mest för de senare, de som inte 
var arvtagare och vars hela existens och prestige 
hängde på baronens välvilja. (s 96f)

Ensamma riddare sökte sig därför snabbt 
till varandra och kunde bilda tornersällskap 
eller ställa sina krigiska tjänster till förfogande, 
men även då var målet att snabbt tas upp i 
någon annans kollektiv. Tornersällskapen var 
därför kortlivade. Dessa följen förekom men i 
brist på fast egendom saknade de inflytande i 
samhället och var således fattiga. De ensamma 
riddarna var få, de allra flesta var medlemmar 
i ett hushåll och de stred alla under sin herres 
baner. Och inte bara det, de bar alla sin herres 
vapensköld. (s 105f)

De tre dygderna
Riddarnas liv balanserade på tre dygder: trohet, 
tapperhet och generositet. Dessa dygder präglar 
riddarens hela liv. Religionen finns där hela 
tiden som en naturlig del av livet, liksom vi idag 
har kapitalismen, men den styr inte riddarens 
handlingar. Den höviska kärleken finns också 
närvarande och genom den får riddaren 
möjlighet till ett bredare socialt liv, men det 
är endast i slottets miljö den kan få utlopp. I 
andra miljöer försvinner det höviska maneret. 

Trohet. Husbonden är en man med stark 
position i samhället, en baron som förde män 
i krig och var en av de kungliga vasaller som 
bar upp riket. Män från baron och uppåt var 
egentligen de enda som var fria enligt vår 
definition av ordet. Inte ens en riddare av god 
börd kunde anses ha en sådan position. Att vara 
herre över ett hushåll innebar att man kunde 
samla och försörja andra män och på så sätt 
få ett följe. Inom detta följe var troheten mel-
lan männen orubblig och allra störst var den 
gentemot husbonden. 

Generositeten. Husbonden var tvungen 
att återgälda denna trohet och det gjorde han 
genom generositet. Den här generositeten är 
inte ny för medeltiden, den präglar hela det 

William Marshal war redan under sin livstid känd som en av de främsta riddarna som levt. Bilden kommer från 
Matthew Paris krönika och visar hur William slår Baldwin de Guisnes ur sadeln.
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germanska samhället och märks tydligt i de 
isländska sagorna. Den är typisk för ett sam-
hälle som saknar statliga institutioner och där 
varje mans position är beroende av andra mäns 
välvilja. På så sätt binder ett nät av trohetseder 
samman en gemenskap och det ligger i denna 
gemenskaps natur att den är övergående allt ef-
tersom människor växer upp, gifter sig och dör. 

Tapperhet. Aldrig fega ur, aldrig fly. Det var 
orden som gällde för en riddare. Hans uppgift 
var att till varje pris skydda sin herre och sina 
stridsbröder. Ännu under 1100-talet och en 
bra bit in på 1200-talet var striderna egentli-
gen bara uppförstorade tvekamper där striden 
gällde att slå motståndarens befälhavare. Övriga 
deltagare var ointressanta vilket gjorde att de 
stridande efter kampen kunde samsas utan 
större fiendskap. Det var också skälet till att 
relativt få riddare faktiskt dör i strid, vilket inte 
är fallet tvåhundra år senare. Läs mer om det 
medeltida kriget i Georges Dubys ”Söndagen 
vid Bouvines”

William Marshall, earl of Pembroke
William Marshall dog 1219 och versen om hans 
liv är med all sannolikhet skriven på initiativ av 
hans son, William d.y. och med Williams trogne 
följeslagare John d’Erley som främsta muntliga 
källa. John d’Erley kom i Williams tjänst 1188 
och det är först då informationen om Williams 
liv börjar bli detaljrik. 

1189 gifter han sig med Isabelle de Clare och 
hans dröm går i uppfyllelse. Genom försynen 
har han inte bara belönats med en hustru, han 
har fått en av de allra förnämsta kvinnorna i 
riket till maka och genom henne ärver han titel, 
gods och ämbeten som tillfaller den som är earl 
of  Pembroke. (s 142)

Ut i världen
William var fjärde son till John Marshall, en 
mindre landägare, och föddes omkring 1145. 
Hans far var marskalk i det kungliga hushållet 
och förste son till en förste son och därför 
hade han ärvt ämbetet av sin far. (s 64) John 
överlevde sin första fru och kunde på så sätt 

ärva henne. Han gifte sedan om sig med systern 
till den blivande earl of  Salisbury, en man som 
senare skulle få betydelse för William. 

När han var sex år lämnade han föräldra-
hemmet och reste till Guillaume (William) de 
Tancarville som var faderns kusin och som 
därför skulle bli fosterfar. Här stannar han till 
han når de sena tonåren och det är av Guil-
laume som han slås till riddare, efter slaget vid 
Drincourt 1164. Han är även en medlem i sin 
herres tornerspelstrupp. Av sången framgår 
att William för de Tancarville vapen vilket var 
självklart eftersom han ingick i släktingens 
hushåll. (s 76)

I Salisburys tjänst
När han lämnar Guillaume de Tancarville har 
han ett fribrev från fosterfadern. Detta brev 
visar att han inte är en utstött utan endast en 
ung riddare på väg till nästa tjänst. (s 84) Året 
är 1167 och William ska nu gå in i tjänst hos 
sin morbror, earl of  Sailsbury. Morbrodern står 
kungen närmare än Guillaume de Tancarville 
och är betydligt högre uppsatt än fadern. En 
morbror hade under denna tid ett speciellt 
ansvar för sina systersöner, han var socialt 
närmare dem än deras egen far. Fadern var en 
man som de kanske aldrig mera återsåg i livet 
efter att de lämnat honom i unga år. Närheten 
visas genom att det i regel var systersonens 
uppgift att föra baronens baner i strid. (s 86) 

Henry II:s lärare
Tyvärr stupar earlen av Salisbury redan i den 
första kampanjen och William tas samtidigt till 
fånga. Hans namn kommer dock till Eleanor 
av Aqvitiens kännedom och hon löser ut 
honom och sätter honom som läromästare för 
sin äldste son Henry. (s 86) Eftersom hon är 
drottning av England och dessutom Frankrikes 
rikaste och mäktigaste person betyder det att 
William nu står den innersta makten nära 
och han ansvarar för den unge kronprinsens 
militära utbildning vilket också betyder att han 
blir en av dennes rådgivare. 1170 utnämner den 
gamle kungen arvprinsen till medregent under 
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namnet Henry II.  Därmed skulle riddarens 
lycka kunna vara gjord. Men kungen, den unge 
Henry II, kommer 1173 i konflikt med sin far 
och därmed är William tvingad att stå på sin 
lärlings sida. Konflikten mellan far och son 
biläggs och den speciella trohetssyn som fanns 
gjorde att kungen inte lade sonens riddares svek 
till last. En riddare var ju tvungen att följa sin 
herre. Under konflikten dubbar William Henry 
II till riddare. Sången, eller Georges Duby, 
nämner inte huruvida William bar kungens eller 
prinsens vapen när han var i deras tjänst, men 
något annat är otänkbart med tanke hur man 
i övrigt bar vapensköld. 1216/17 upprepades 
äran när William dubbade den blivande kung 
Henry III inför dennes kröning.

Till slut sin egen
På grund av politiska förvecklingar och 
prinsens bortgång tvingas William 1177 
åter ut i tornerspelsvärlden som en herrelös 

riddare i en ålder då han borde vara fast herre 
med egendom. Han slår sig ihop med den 
flamländske riddaren Roger de Gaugi och 
tillsammans bildar de det bästa tornerspelsparet 
som världen skådar. På tio månader, en säsong, 
tar de 103 riddare till fånga och kan begära 
lösen för dessa. Rikedomarna gör det möjligt 
för kompanjonerna att hålla sig med ett stort 
följe riddare vilket ytterligare stärker deras 
lag som tar tjänst hos olika herrar vid varje 
tornering. 

Först när han 1189 gifter sig tar han ett eget, 
personligt, vapen och ett vapen som skulle 
bäras av hans följe. Han har fram till dess fört 
sin fars kusins vapen, sin morbrors, möjligen 
kung Henry II:s och till sist sitt eget, troligen 
från 1189. Han har däremot aldrig fört sin fars 
vapen, om fadern ens hade ett vapen för han 
var verksam på relativt blygsam nivå under he-
raldikens första tid. Inget är känt om Williams 
bröders vapenbruk såsom egna herrar.

Här vilar en mästare. William Marshalls grav i Tempelkyrkan i London. 
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Sammanfattning
Trohet, tapperhet och generositet var riddarnas 
tre dygder. Dessa fick dem att stanna kvar hos 
en herre, som också var jordägare och därför 
kunde försörja dem. Hushållet var som en 
kropp och herren kroppens huvud vars vilja 
alla följde. Av det följde att endast herren 
var en juridisk person vilket i sin tur fick den 
heraldiska betydelsen att endast han hade en 
personlig vapensköld och ett baner. Hushållets 
riddare förde alla sin herres vapen och bar 
hans baner. 

När en riddare bytte herre bytte han samti-
digt vapensköld, precis som vi idag byter visit-
kort med logotyp när vi byter arbete. Först på 
1200-talet, ett sekel efter det att heraldiken först 
uppträtt i den västerländska kulturen, börjar 
vapen att bli ärftliga på det sätt som de ännu är. 

Jesper Wasling

Litteratur
Alla sidrefernser går till George Duby; William 
marshall, eller den bäste riddaren i 
världen

Enligt en notis i Dagens Nyheter den 
20 november berättas att det höger-
extrema Svenskarnas Parti har rätt att 
använda sig av Nykvarns kommuns 
vapen. 

Enligt lagen från 1998 så har politiska partier 
rätt att använda sig av kommunvapen i sin 
verksamhet. Hur stötande det än är att nazister 
och odemokratiska partier våldför sig på den 
officiella prägeln, så är det alltså tillåtet, enligt 
”biträdande statsheraldikern Carl Michael 
Raab” som uttalat sig i saken i DN.
 
Kanske kan man fundera över en ny skrivning 
av lagen. Det minsta man kunde begära är att 
de som använder kommunvapen åtminstone 

verkar i samklang med de grundläggande 
värderingar som är fundamentet för vårt 
demokratiska samhälle.
 
Detta visar på hur kraftfullt ett vapen kan 
uppfattas än idag. Att heraldiken skulle vara 
en anakronism som inte har ett inneboende 
och direkt kommunikationsvärde torde väl lätt 
kunna avfärdas.
 

Stefan Bede

Dags att se över kommunalvapenrätten?
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Ryttmästare Gustav Otto Bilberg (1684– 
1743), ägde Qvarsebo (Kvarsebo) sä-
teri i Mossebo socken i Västergötland. 
Han var en mycket stridbar herre och 
inte alls omtyckt i socknen. 
Bilberg var upphov till att det blev stor 
osämja med rättegång som följd. Bland 
annat ett stort slagsmål i Mossebo 
kyrka 1726. Han påstod också det 
orimliga vid rättegången, att kyrkan 
tillhörde honom och hans familj, och 
kallade den för “Qvarsebo Kyrka”.

Trakten kring Mossebo kyrka har tidigt varit 
bebyggd. I ett cirka 900 meter norr om kyrkan 
beläget gravfält har ett gravröse, innehållande 
en mindre hällkista, undersökts. Dess ålder 
uppskattades till 3 500 – 4 000 år.

Platsen där kyrkan är byggd har troligen varit 
en offerplats från första början. För ungefär  2 
000 – 2 500 år sedan också använd som begrav-
ningsplats. Därom vittnar de brandgravar som 
hittats i kyrkogården. Den nuvarande kyrkan i 
Mossebo har haft ett flertal företrädare. 

I trakten fanns ursprungligen tre medeltida 
kyrkor, vilka vid slutet av medeltiden var så 
förfallna, att de inte kunde användas för guds-
tjänster utan dyrbara reparationer. Då beslöt 
man sig för att bygga en gemensam kyrka, 
Mossebo kyrka. År 1624 var denna kyrka i 
så dåligt skick att den revs och en ny kyrka 
uppfördes år 1624, på den nuvarande kyrkans 
plats, vilken i sin tur ersattes av den nuvarande 
kyrkan år 1773.

Rättegång av betydelse
I juli år 1726 utbröt stor osämja, med rätte-
gång som följd, mellan Mosseboborna och 
ryttmästaren Bilberg på Qvarsebo säteri. 

Upprinnelsen till det hela var, att Bilberg gjort 
en överenskommelse med församlingen, att 
han mot vissa reparationer i kyrkan skulle få 
bruka läktaren för sig och sin familj. Denna 
reparation kom dock aldrig till stånd, men 
Bilberg lät utan lov av församlingen bygga om 
läktaren till sin egen fördel. Samtidigt tog han 
upp ett stort hål i kyrkans tak för att sätta in 
ett fönster. Det blev dock aldrig ditsatt, utan 
församlingen fick själva laga hålet. 

De som utförde detta arbete ilsknade till och 
rev ner den dörr som Bilberg låtit sätta upp 
till läktaren. Efter några dagar lät Bilberg åter 
sätta dit dörren, vilken senare åter revs ned och 
våldsamheter utbröt, då förutom dörren också 
flera stolar (bänkar) blivit fördärvade. Bilberg 
lät åter sätta dit dörren och laga stolarna samt 
försåg läktardörren med lås. Vid gudstjänsten 
söndagen därpå hade ett flertal bönder och 
drängar rivit bort låset och i god tid tagit läk-
taren i besittning. 

När Bilberg anlände med sin familj blev 
det ett förskräckligt oväsen, då också prästen 
försökte tala de inblandade tillrätta. Efter en 
stund gick bönderna och drängarna ner från 
läktaren, men Bilberg var så uppretad att han 
tog deras hattar, trampade på dem och kastade 
sedan ner dem på kyrkogången.

Tvisten sprider sig utanför socknen
Det inträffade hade även spritt sig över socken-
gränsen, så vid gudstjänsten söndagen därpå, 
hade ett antal ”bredaxlade drängar” från Arnås 
och Algutstorp kommit till kyrkan. När Bilberg 
anlände med sin familj och tog plats på läktaren, 
gick dessa drängar och några andra sockenbor 
upp till Bilberg och under stort oväsen körde 
de ut både honom och hans familj. Därefter 
tog de själva plats på läktaren. 

Ett vapen med proveniens
Släkten Bilberg och dess heraldik
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Då var måttet rågat för Bilberg som om-
gående gjorde en anmälan till Göta hovrätt i 
Jönköping.

Rättegångens utslag blev att Bilberg förlo-
rade striden med församlingen och fick inte 
behålla sina stolar på läktaren. Han blev därför 
hänvisad till de stolar nere i kyrkan som var 
reserverade för folket från ”Qvarsebo säteri”, 
vilka under rättegången Bilberg hävdade att han 
inte kände till. Däremot skulle han få ersätt-
ning för de kostnader han haft i samband med 
reparation av orgelverket, som också skadats 
i tumultet  samt för den räkning som han ti-
digare överlämnat och som rätten bestämt till 
26 daler 12 öre silvermynt. Församlingen å sin 
sida fick plikta 33 marker silvermynt för olovlig 
ombyggnad av läktaren och fick ett vitesföre-
läggande om 20 daler silvermynt, och att inom 
fjorton dagar återställa stolarna på läktaren i sitt 
ursprungliga skick. De skulle dessutom betala 
Tingsrättens ledamöter underhåll och resor 
med 66 daler 18 öre silvermynt.

Ekonomin ett ständigt bekymmer
Herrskapet Bilberg hade dock genomgående 
ekonomiska bekymmer. Ryttmästare Gustaf  
Olof  Bilberg pantsatte vid ett tillfälle halva 
Qvarsebo till löjtnanten Gustaf  Skarp. Denne 
Gustav, adlad Rutensparre, är mest känd för 
den moderna människan i och med att han på 
1740-talet anlade det i Sverige äldsta nu i bruk 
varande glasbruk, Limmareds glasbruk. Brukets 
huvudprodukt är flaskor för det världsberömda 
vodkamärket Absolut och barnmatsburkar.

Familjen Bilberg på Qvarsebo har även efter 
sin bortgång lämnat intryck i Mossebo socken. 
Detta i form av en donation, som inleds: 
”Ehuruväl en gåva eller testamente av den 2dre 
juni innevarande år 1802 endast är given till 
Mossebo socken och dess församlings fattiga, 
utan att kyrkan däruti blivit nämnd, och efter 
ordalydelsen sålunda nämligen: att till fattiga 
änkor, fader- och moderlösa barns understöd, 
jämte andra nödlidan de och sängliggande us-
lingar uti församlingen, anslås en summa, stor 
Ettusende Sexhundrade RB gångbart mynt, 

Inom en vapenmantel, ett 
minnesmärke med adliga ätten 
Bilbergs vapen, flankerat av 
trofégrupper.

Foto: Bengt O Nilsson.
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såsom ett oföränderligt kapital, förvaltas och 
förräntas under kyrkans föreståndares tillsyn 
och ansvar etc”.  Undertecknat ”Näsbyholm 
den 20 september 1802, F. Otto Bilberg”.

Denne Fredrik Otto Bilberg, amiralskapten 
och major, var son av herrskapet Bilberg på 
Qvarsebo. Född 1722, död 1806 som den siste 
av ätten. Det finns anledning att tro, att det var 
han som lät uppsätta det minnesmärke med 
ättens vapen i kyrkan, möjligen vid Qvarse-
bobänken i kyrkan, eller som ett minnesmärke 
över föräldrarna. 

Minnesmärket, som saknar inskrift, är 
endast 60 cm bred och 46 cm hög, varför det 
skulle passa utmärkt som en markering på 
en herrskapsbänk exempelvis. Under vapen-
skölden ses insignier för en RSO-ridddare, 
vilket utmärkelse han var ensam om i släkten 
att uppnå.

Bengt O Nilsson

Mossebo kyrka
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Ett frustande åskmoln

Den brittiske konstnären Andrew 
Stewart Jamieson fick uppdraget att-
måla Henric Åsklunds vapen. Och han 
gjorde det i en driven hand, inspirerad 
av de medeltida tornerböckerna där 
furstar framställs till häst med sina 
höjda svärd. Jamieson är numera även 
Queen’s Scribe and Illuminator

För ett par år sedan skrev jag om när Jan Raneke 
målade mitt vapen (Vapenbilden nr 83, sid 
19). Nu har jag åter låtit en mästerlig heraldisk 
konstnär skapa sin tolkning av vapen Åsklund.

Denna gång är det den engelske konstnären 
Andrew Stewart Jamieson som gett sig i kast 
med det blixtrande åskmolnet. Och precis som 
när jag först såg Jans skiss blev jag överrumplad 
och imponerad av att konstnären hittat ännu 
ett unikt sätt att framställa vapnet. 

I engelsk stil
Jag hade bett Andrew rita vapnet i engelsk stil, 
så som man kunde tänka sig att det skulle se ut 
om han ritade det med anledning av att jag fått 
för mig att flytta till England och fått College 
of  Arms tillåtelse att föra det där. 

I den lite spetsigare engelska skölden har 
han målat ett fräsande, kokande moln med inte 
mindre än sex stycken blixtar. Molnskuran är så 
att säga likt en klöverskura utåt och en tryckt 
molnskura inåt, vilket gör sig mycket väl och 
kommer ifrån problemet med att det lätt blir 
trångt om plats i de inre svängarna. 

Den engelska stilen kommer också till ut-
tryck i det eleganta och volymösa hjälmtäcket, 
som ger hela vapenteckningen en mjuk spets-
rutsformad kontur. Jämfört med Jans version 
är de eklövsbesatta hjorthornen gracila istället 
för massivt kraftfulla. 

Hjälmen är en typiskt engelsk spetsig stick-
hjälm, oerhört vackert målad med fantastiska 
reflektioner av hjälmtäckets färger. 

Inte samma som Raneke
Om man studerar de fotografier jag fick på hur 
vapnet växer fram så ser man att metodiken 
är ganska annorlunda jämfört med Jans. 
Jan arbetade fram en skiss, med organiskt 
framväxande detaljer. Den överförde han sedan 
till ett annat papper som han tuschade som 
underlag för en svartvit tryckförlaga och sedan 
igen till ytterligare ett papper där han målade 
på färgerna. Andrew gör en enklare skiss direkt 

Stilen är 1400-tal. Det syns på hjälmens form, på rustningen 
som nu helt innesluter riddaren varför skölden inte längre 
behövs och på schabrakets storlek.

Konstnären Andrew Jamieson tolkar 
vapen Åsklund på medeltida vis



16 Vapenbilden 92:2012

1. Skiss på kalvskinnsvellum 2. Färg blandad med 23.5 c guldpulver målas på

3. Efter att guldet polerats målas de vanliga 
gouachefärgerna på

4. Rustningen definieras med metallskuggningar
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5. Mer skuggningar för att definiera formen 6. Konturerna målas svarta och figuren kommer i skärpa

7. De minsta blixtarna målas ovanpå det blåa, med en 
annan guldfärg

8. De sista konturerna och accentueringarna slutförs
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på konstnärspapper, målar sedan de olika 
fälten med gouache (täckfärg) och därefter 
växer detaljer och skuggningar fram. De svarta 
linjerna målar han sist, för att definiera och 
skärpa bilden.

Inte bara heraldik
Andrew Jamieson är inte bara heraldisk 
konstnär. Han har genom åren gjort många 
bokillustrationer (samt skivomslaget för Jethro 
Tulls album Crest of a Knave) och inte minst 
arbetat mycket med illustrerade manuskript. 

Han har gjort vapenbrev för College of  
Arms och är sedan några år en av Drottning 
Elizabeth II:s ”Scribes and Illuminators”. 
Det brittiska hovet är ju som bekant tämligen 
konservativt och håller hårt på gamla seder 
och bruk, så det finns ett behov av att skapa 
dokument som skrivs på kalvskinnsvellum med 
guldfärgsilluminering enligt medeltida traditio-
ner. Som exempel kan nämnas att Andrew för 
närvarande jobbar på ett privilegiebrev som 
förlänar Prins William en ny titel som Duke 
of  Cambridge. 

Tillsammans med hans ursprungliga intresse 
för medeltiden och särskilt det romantiserade 
riddaridealet har de illuminerade manuskrip-
ten inspirerat honom till diverse konstverk 
med drag från desamma. En sådan idé är det 
han kallar för ’Jamieson Armorial Knight’, en 
vapenriddare alltså, där riddaren och hästen 
är smyckade med hjälmprydnad, klädnad och 
schabrak enligt innehavarens heraldiska vapen.

Han har gjort ett 20-tal sådana bara under 
de senaste månaderna och jag tyckte de var så 
oerhört tilltalande att jag inte kunde avhålla mig 
från att beställa en ”Åsklundsriddare”. Efter-
som bilderna på de illuminerade manuskriptens 
blänkande guld på vellum också lockade hörde 
jag mig för om möjligheten att beställa en rid-
dare i det utförandet och om det vore en bra 
idé. Andrews svarade att om han kunde välja 
så skulle allt han gör vara på vellum. Jag slog 
till och väntade otåligt på resultatet. Jag hade 
tämligen högt uppskruvade förväntningar, men 
när jag äntligen fick se den färdiga riddaren 

höll jag ändå på att tappa andan. En underbar 
kombination av kraft och skönhet där det skira, 
nästan genomskinliga kalvskinnet lyses upp av 
det strålande guldet. Illustra, indeed! 

Ett konstverk växer fram
Återigen är det intressant att studera hur 
konstverket växer fram. Det följer mönstret 
från vapenmålningen, men ett viktigt moment 
tillkommer. Guldfärgen, som är 23.5 carats 
guldpulver blandat med färg, måste målas på 
först. Den skall nämligen poleras till glans och 
det måste ske innan någon annan färg målas på. 

För att polera använder Andrew en så kallad 
Dog Tooth Hematite Burnisher, ett r registrerat 
hos SVK tandformat polerverktyg gjort av 
mineralet hematit (blodstensmalm, järnglans). 
Detta moment kräver en skicklig yrkesman 
för att bli bra. De minsta och tunnaste guld-
detaljerna målas med en annan guldfärg, så 
att de kan läggas på de blå gouachefälten utan 
att påverka eller blanda sig med underlaget. 
Skuggningar, accentueringar och konturlinjerna 
målar Andrew på frihand med en tunn pensel.

Ja, på föregående uppslag ser ni precis hur 
verket växer fram.

Henric Åsklund

Not: Allt foton tagna av Andrew Jamieson
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Skandinavisk vapenrulla har en ny 
ledning och en ny organisation. Ronny 
Andersen har efterträtt Tor Flensmarck 
som redaktör och den självständiga 
stiftelsen SVR lyder idag under Societas 
Heraldica Scandinavica. Förutom att 
Tor Flensmarck lämnat SVR efter nära 
30 år är redaktionen intakt. 

Det första jag noterar är att Jens Christian 
Berlin, som gjort den grafiska formen, har tonat 
ned de enskilda ledamöterna i redaktionen. I 
stället framträder organisationen Skandinavisk 
vapenrulla tydligare.

Nästa upptäckt är att Ronny Andersen 
står för nästan alla vapenteckningar. Han 
mer än fördubblar sina bidrag från de senaste 
åren medan Tor Flensmarck tyvärr helt har 
försvunnit. Övriga konstnärer förekommer 
som vanligt endast med enstaka bidrag. Det 
är nu inte så konstigt eftersom en redaktör för 
SVR lättare kan övertyga sina kunder att även 
medverka i SVR. 

Högre konstnärlig kvalitét
Ronny Andersen driver hårdare än Tor Flens-
marck den konstnärliga sidan, medan Tor 
öppnade upp även för andra heraldiker att 
vara med. 

Kanske är det rätt väg nu när SVR inte är det 
enda forumet för att offentliggöra ett nytaget 
vapen. Idag, när Svenskt Vapenregister och 
dess finska motsvarigheten finns, har SVR möj-
lighet att ställa högre krav på den konstnärliga 
utformningen eftersom fler vapenägare kan få 
sina vapen publicerade på annat håll.

Jag menar utformningen, för själva kompo-
sitionerna var lika bra för några år sedan som de 
är idag. Flera av de vapen som Ronny så vackert 

har målat har dessutom andra upphovsmän 
än konstnären själv, däribland undertecknad. 

SHS ger stadga till SVR
Jag noterar även att SVR nu noga anger om ett 
vapen är registrerat i SV. Det är bra.

Det är bra att Skandinavisk vapenrulla nu 
lyder under SHS. Det kommer att ge skriften 
en större spridning och bättre underlag. Priset 
har dessutom gått ner vilket nog kommer att få 
fler vapentagare att anmäla sina vapen hit. Jag 
vet flera heraldiker, återigen även undertecknad, 
som inte har låtit publicera sitt vapen här fast 
de har färdiga original.

Jesper Wasling
                   

Ny redaktör förnyar SVR

Hauglands vapen i utförande av Ronny Andersen är ett 
fint exempel på den konstnärliga kvalitén i årets SVR.
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Heraldiker här länge funderat kring von 
Knorrings heraldiska vapen. Vad före-
ställer det, egentligen? En kruka har 
varit det vanliga svaret och så avbildas 
vapnet numera. Men Harald von Knor-
ring lanserar här en ny teori – motivet 
var ursprungligen ett kvarnsegel.

I boken sigillen från 1200-talets rusteberg 
försöker Harald von Knorring ta reda på gåtan 
kring ett av våra mer hända heraldiska motiv – 
Knorrings kruka. Och han gör det noggrant. 

Frågan är ställd så det första författaren gör 
är att ställa upp ett tiotal heraldiska avbildningar 

från 1500-talet och framåt för att se vad de 
egentligen visar. Därefter konstaterar han, helt 
riktigt, att de inte ger svar på frågan därför 
att de är för sent tillkomna. För att lösa gåtan 
måste man gå tillbaka till medeltiden och sigil-
len. Det finns ett flertal bevarade så en lösning 
borde vara möjlig.

Men för att visa problemet och även hur 
han själv kan påverkas av vad han tror sig se 
visar han två avbildningar av två olika sigill som 
han visar kommer från samma sigillstamp. Och 
de är inte identiska. Tvärtom avviker de från 
varandra på flera viktiga punkter. Han visar se-
dan ytterligare ett par exempel där man tydligt 

Kruka eller kvarn hos Knorrings

Här ses hur fyrkanterna respektive cirkeln är mycket jämna i sina linjer, tvärt emot vad man kan förvänta sig om 
man avbildar handtag till en kanna. 
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ser att samtliga nutida illustratörer anpassar/
justerar sina avbildningar av sigillen med hur 
de vet att nutida Knorringar avbildar vapnet. 

Jämför gärna med Birger Brosas berömda si-
gill där ”alla” idag tydligt ser en liljestav i samma 
sigill där 1800-talets heraldiker inte såg något 
alls. Ser vi bilden eller ser vi det som vi vill se?  

Sigill som blir teckningar
Ett problem som författaren tar upp är hur 
lätt det blir fel när ett sigillavtryck överförs till 
teckning. Det som var en linje i avtrycket kan 
lätt bli två parallella linjer i en avbildning. Så 
har flera gånger hänt när man gjort en teckning 
av von Knorrings vapen och det kan även ha 
orsakat hur vapnet kommit att tolkas. För 
precis som fallet är med Vasa-vapnet sker en 
långsam förskjutning från en typ av motiv till 
en annan, dagens kruka.

Motivet är ett kvarnsegel
Boken tar även grepp på den militära miljö där 
släkten von Knorring verkade och visar hur 
den och den tidens hierarkiska värld påverkar 
valet av vapenmotiv. Harald von Knorring 
ser en tydlig koppling mellan betydelsen av 
kvarninnehav och det knorringska vapnet.

För just det är tesen i boken. Det vi idag ser 
som en kruka med två handtag var ursprung-
ligen ett kvarnsegel överlagt en kvadratisk 
liggarsten. Författaren prövar sin tes genom 
att noga jämföra de tidigaste sigillen med 
samtida kvarnhjul från det område där släkten 
von Knorring då levde. Han jämför även med 
senare kvarnar och visar hur kvarnstenarna har 
förändrats till sin konstruktion för att därmed 
visa att en sann jämförelse måste göras med 
relevanta studieobjekt. 

En spännande teori som har sin grund i 

samtida bilder och teknik och som därför blir 
mer sannolik. Om den är sann? Det kan jag 
inte svara på, men jag känner mig övertygad av 
Harald von Knorrings argumentation. 

Att den dessutom är skriven på både svenska 
och tyska gör att jag hoppas den får en dubbel 
publik. Det är den värd. 

Jesper Wasling

Här ses en kvarnsten av den modell som var i bruk 
under den tid då von Knorrings vapen graverades.

Samma sigill, två avtryck och två tolkningar
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2021 fyller staden Göteborg 400 år 
och redan har det börjat funderas över 
hur jubileet skall uppmärksammas. Vid 
en insamling av idéer från allmänheten 
dök det upp några förslag som hade 
anknytning till stadens vapen. Vissa av 
förslagen var av det mindre formatet, 
medan andra närmast var kolossala.

Göteborg firar 400-årsjubileum 2021 och 
staden har redan börja planera inför denna 
händelse. Göteborgs kommunstyrelse har givit 
marknadsföringsorganisationen Göteborg & 
Co i uppdrag att utarbeta en plan för firandet 
2021. Med anledning av detta gick Göteborg & 
Co under 2011 ut till allmänheten och frågade 
om idéer inför firandet. 

1680 svar kom in och de har nu samman-
ställts i en bok. Några av idéerna anknöt på ett 
eller annat sätt till stadens vapen. 

Tänka stort är ... stort
Författaren till denna text lämnade själv ett 
förslag och tittade då tillbaka på förra gången 
staden firade sitt grundande, 350-årsjubileet 
1971. Vid detta tillfälle tog man fram en 
nyritning av stadens vapen, vilken användes 
i anslutning till firandet. Så skulle även kunna 
göras 2021. Andra förslagsställare tänkte dock 
större; vissa tänkte mycket större.

Ett av förslagen är att montera stadsvapnet 
på taket av Konstmuseet. Byggnaden ligger 
som avslutning på stadens paradgata Kungs-
portsavenyen. Här skulle enligt förslaget 
stadens vapen passa bra. Ett par förslag går 
ut på att skapa monumentala versioner av 
vapnet. En person föreslår att göra vapnet 
mer levande genom att placera det i centrum 
av ett minnesmärke som berättar Göteborgs 

400-åriga historia. Lejonet skulle placeras på 
en stensockel prydd med bilder ur stadens 
historia. Bilderna skulle exempelvis kunna fö-
reställa Volvo, Ostindiska Kompaniet, Pripps, 
och de forna UEFA-mästarna IFK Göteborg. 
I storlek skulle monumentet motsvara Posei-
don, Carl Milles väldiga staty på Götaplatsen. 
Monumentet skulle lämpligen placeras i en park 
eller på ett torg.

Statyer invid infartsvägarna
Ett annat förslag av samma proportioner är att 
placera statyer av lejonet i stadens vapen på var 
sida om E6, på den södra infarten till Göteborg. 
Lejonen skulle tillverkas i granit och vara tio till 
tjugo meter höga! Längdrekordet bland idéerna 
slås dock av förslaget att resa en hög flaggstång 
på vilken en flagga med stadens vapen skulle 
hissas. 125 meter skulle flaggstången vara och 
kunna ses från stora delar av kommunen. Den 
föreslagna flaggstången skulle dock inte sätta 
något världsrekord. Världens högsta flaggstång 
finns som bekant i Dusjanbe, Tadzjikistan, och 
mäter 165 meter.

Ett litet annorlunda förslag hämtar inspira-
tion från Berlin. Med början 2001 sattes där ut 
så kallade Buddy Bären, björnar hämtade från 
Berlins vapen. Björnarna tillverkades i glasfi-
ber i ett antal olika poser. De målades av olika 
konstnärer och ställdes ut runt om i Berlin. Se-
nare har en utställning med björnarna turnerat 
världen runt. I sig är inte björnarna heraldiska, 
men de har ändå en viss heraldisk koppling. 

En liknande figur är den så kallade Super-
lambanana som i ett antal exemplar befolkade 
Liverpool 2008, det år då staden var Europas 
kulturhuvudstad. En lambanana är en korsning 
mellan ett lamm och en banan och skapades 
ursprungligen 1998 som en staty i Liverpool. 

400 år med spegelvänt lejon
Vad händer inför jubileet 2021
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I samband med kulturhuvudstadsåret tillver-
kades 125 mindre kopior, vilka placerades på 
olika platser i staden. Ännu har inte heraldiken 
sett någon lambanana. Men vem vet? Kanske 
gör den en dag sitt intåg bland de heraldiska 
fabeldjuren. 

Förslaget för Göteborg är att skapa en 
figur i form av ett lejon – hämtat från stadens 
vapen – och placera ut 400 exemplar av detta i 
Göteborg. Det föreslagna antalet är lika många 
som antalet år staden jubilerar.

Vad kommer inför 2021
Göteborg & Co har nu lämnat de första 
förslagen inför jubileet. Där fokuserar man 
dock mer på hur staden kan utvecklas för 
framtiden, än på hur firandet skall genomföras 

under själva jubileumsåret. Det återstår att se 
om stadens vapen kommer att få någon plats 
i jubileet. 

Vapnet har följt staden under alla år, så nog 
borde det finnas utrymme för Göteborgs vapen 
under jubileumsåret 2021.

Jens Christian Berlin

Litteratur:
Magnusson, Åke (red.), 
1680 idéer om Göteborgs 400-årsjubileum, 
Tre böcker, Göteborg, 2012

Här visas Göta lejon upp för  
publiken. 
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Mer än 150 personer samlades i 
Stockholm när Riddarhuset bjöd in till 
genealogiskt seminarium med heral-
disk tvist.

En av Sveriges tyngst vägande institutioner 
då det gäller heraldik är Sveriges Riddarhus. 
De tusentals sköldarna i salen, samlingen av 
vapenporslin, sigillstampar och inte minst 
den värdefulla samlingen sköldebrev har inte 
sin like.

Kunskapsskatt för heraldiker
För den som intresserar sig för adelsgenealogi 
är Riddarhusets arkiv ett måste. På Riddarhuset 
görs ett stort arbete för att göra institutionen 
och de forskningsmöjligheter som här erbjuds 
mera kända. 

Tidskriften arte & marte, som går att 
beställa från kansliet, är på sin 66 årgång. Varje 
nummer innehåller rubriken Heraldica Varia 
som presenterar adelsvapen. Återkommande 
är artiklar om exempelvis släkter, enskilda 
personer och gods. Nyutkomna böcker med 
anknytning till Sveriges adel omtalas också.

Ett annat område är Riddarhusets kulturella 
verksamhet, bland annat stöd till forsknings-
projekt eller utgivning av speciallitteratur. En 
utåtriktad verksamhetsform är konserter, sym-
posiekvällar med olika teman och seminarier. 
Det senaste var ett genealogiskt seminarium om 
adeln i Finland och Sverige som hölls den 28 
oktober 2012. Ändamålet var en fördjupning 
i de två rikshalvornas historia och utveckling, 
speciellt med fokus på adelns historia.  

Långt fler än 150 deltagare
Seminariet samlade över 150 deltagare och 
uppvisade en rad föreläsare med statsheraldiker 

Henrik Klackenberg som moderator. 
Under pauserna kunde deltagarna köpa 

Adelskalendern både i bokform eller på 
CD-rom, Riddarhusets stamtavlor på CD-
rom, serien Äldre svenska frälsesläkter och 
Jan von Konows Sveriges Adels Historia till 
specialpriser vid sidan om Riddarhusets andra 
publikationer och mera populär merchandise.    
 Seminariet öppnades av Ulf  Gyllenhammar, 
ledamot i Riddarhusdirektionen, som gav en 
kort bakgrund och hälsade alla välkomna. 
Därefter introducerade Henrik Klackenberg 
professor Nils Erik Villstrand från Åbo 
Akademi som talade om Sverige och Finland 
genom århundradena. Villstrand påpekade 
bland annat hur utrycket ”Sverige erövrade 
Finland” är en pedagogisk förenkling. De båda 
staterna existerade som sådana inte på den 
tiden, och den svenska expansionen österut 
var mera en fråga om utbredning av katolska 
kyrkan än erövring av nya landområden. 

Då staterna sedan växte fram på 1100- och 
1200-talen hade Finland tre möjligheter; att bli 
svenskt, ryskt eller danskt. En fjärde möjlighet, 
Finland som en egen enhet, var då inte möjlig. 
Finnarna var ännu inte ett folk och de statliga 
institutionerna i Finland måste komma utifrån.

Villstrand påminde också om förra stats-
minister Paavo Lipponnens uttryck ”Finlands 
tre lyckokast”, först att Finland blev en del av 
Sverige, sedan att Finland blev ett storfursten-
döme i 1809 och sist självständigheten år 1917. 
Under stormaktstiden var Sverige starkt för att 
Ryssland var svagt, men då rollerna byttes om 
insåg man i Finland att en rikssprängning var 
oundviklig då landet låg i den expanderande 
ryska stormaktens intressesfär. Efter 1809 
fortsatte nationsbyggandet parallellt i Sverige 
och Finland, i storfurstendömet i form av 

Genealogiskt seminarium på Sveriges Riddarhus

Frälset män och kvinnor
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förvaltning av det svenska arvet. 
I kejsarriket Ryssland förstod man inte det 

självregerande Finland utan strävade efter att 
säkra huvudstaden S:t Petersburg som ju låg 
utsatt nära en gränsmark. Villstrand hävdade 
att statsbildningen Finland i slutet på 1800-ta-
let hade överlevt sig själv på samma sätt som 
Habsburgska och Ottomanska rikena och att 
den politiska verkligheten 1917 kunde få bara 
en utgång, Finlands självständighet.

Medeltida diplom
Docent Birgitta Fritz, som varit huvudredaktör 
för svensKt diplomatarium, presenterade 
finskt och svenskt i våra medeltidsdokument 
och visade några exempel på gamla brev och 
diplom, varefter amanuensen vid Finlands 
Riddarhus, Gunilla Peräsalo talade om släkt-
forskning i Finland. 

Som tidigare anställd vid Genealogiska Sam-
fundet i Finland kunde hon ge en både klar och 

överskådlig översikt över källor, publikationer 
och institutioner med samlingar av genealogiskt 
intresse, här inte minst Arkivverkets digitaise-
ring av samlingarna. Hon framhöll hur det blir 
alltmer nödvändigt att varje enskild genealog 
utvisar informationskompetens i takt med att 
källmaterial och okritiska forskningsresultat  
läggs ut på internet. Ett annat stort problem för 
genealogerna är att den finska lagstiftningen på 
personskyddsområdet är mycket sträng. 

Det finska frälset
Förre arkivchefen vid Finlands Utrikesmini-
sterium, Henrik Impola, gav år 2011 ut frälset 
oCh dess rusttjänst i finland på 1500-talet 
och talade på den bakgrunden om frälset och 
adeln i Finland till 1600-talet, det vill säga till 
1626 års riddarhusordning som fastslog adelns 
organisatoriska ställning i riket. 

Först och främst bör man skilja klart mellan 
frälse och adel. Frälset definierades som skat-

Intresset var stort för den genealogiska sammankomst som i oktober ägde rum på Riddarhuset i Stockholm. Flera 
föredrag handlade även om heraldik. Foto: Fredrik Styrfält.
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tefrihet mot rusttjänst medan adeln fick rättig-
heter enligt privilegier; på ena sidan uradel och 
börd, på andra sidan nyadlande och brevadel. 
Källor som kan belysa frälsets ursprung i Fin-
land och på vilket sätt Alsnö stadga påverkade 
Finland är fåtaliga eller oklara. 

De första frälsemännen var styresmän från 
Sverige och ett fåtal i landet bosatta frälse-
män. På 1300-talet uppgick de till cirka 200, 
på 1400-talet cirka 260 och 1500-talet cirka 
220 personer enligt längderna. Frälsejorden 
uppgick i Sverige till omkring 25 procent men 
i Finland endast fem procent trots att antalet 
frälsehemman i Sverige var 1 000 mot 15 000 i 
Finland, först och främst för att det var här som 
så många frälsemän fick förläningar. 

Impola har undersökt storleken på godsbild-
ningarna och definierar högfrälset som ägande 
upp till 320 hemman, lågfrälset mellan tre och 
20 hemman, medan knaparna ägde 1-2 hem-
man. Mot slutet av perioden ledde utvecklingen  
till att adeln blev ett riksstånd medan det övriga 
frälset försvann. Impola sammanfattade genom 
att visa på vissa specialdrag för Finland: Rust-
tjänsten hade större betydelse här än i Sverige, 
Finland hade mycket anspråkslösa resurser men 
fullständiga frälserättigheter och här utveckla-
des en stor kungatrohet.

Nordenvall om finska adelsätter
Förra riddarhusgenealogen Per Nordenvall 
talade om Svenska adelsätter i Finland efter 
1626 och gav exempel på sådana ätter utgående 
från riddarhusinstitutionens instiftande 1626, 
regimförändringen 1772, då Gustaf  III:s 
lyckade statskupp resulterade i utdelning av 
adelskap och sedan upprättandet av Finlands 
Riddarhus år 1818 med immatrikulationen av 
svenska ätter i Finland och introduktion av 
nyadlade och naturaliserade finska ätter. 

Genealogen på Finlands Riddarhus, Johanna 
Aminoff  Winberg presenterade Riddarhuset 
här och talade också om Finländska flyktingar 
i Sverige under Stora nordiska kriget. Johanna 
Aminoff  Winberg skrev sin doktorsavhandling 
i detta ämne och gav en översikt över hur kriget 

påverkade Finlands befolkning och administra-
tion, hur flyktingströmmarna utvecklades och 
hur man i Sverige med 1712 års flyktingkom-
mission försökte hjälpa de nödlidande. 

Kollektinsamlingar och instruktioner om 
utbetalning av flyktinghjälp resulterade bland 
annat i flyktingförteckningar som möjliggör 
forskning omkring flyktingarna och deras öden. 

Seminariets sista talare var docent i historia 
vid Mittuniversitetet, Jan Samuelsson som gett 
ut både aristoKrat eller förädlad bonde 
(1993) och eliten, riKet oCh riKsdelningen: 
soCiala nätverK oCh geografisK mobilitet 
mellan sverige oCh finland 1720-1820 
(2008). Hans föreläsning hade samm namn 
Eliten, riket och riksdelningen. 

Jan Samuelssons utgångspunkt var hur eli-
ten påverkades av riksdelningen. Ett femtiotal 
adliga ätter var representerade i båda länder, 
och av de äktenskap som ingicks bland adeln i 
Finland var cirka 50 procent med en äkta hälft 
från den svenska adeln fram till 1808–09 års 
krig. Efter detta föll denna siffra drastiskt. De 
officerare som stannade i Finland fick behålla 
sina inkomster eller svenska pensioner, medan 
de officerare som gick i civil tjänst fick behålla 
lön och anciennitet. 

En stor ny stor tjänstemarknad låg också 
öppen i den ryska armén. För de som blev 
kvar i Finland öppnade sig utkomstmöjligheter 
i den framväxande statliga byråkratin i general-
guvernörskansliet, senatens expeditioner och 
länsstyrelserna. I den nya riksdubbleringen 
Finland-Ryssland ersatte S:t Petersburg Stock-
holm och i kejsarriket kunde nya nätverk snabbt  
etableras. I själva verket var kejsar Alexander 
I:s tillmötesgående inställning gentemot det  
nya storfurstendömet av mycket stor vikt 
och i Finland vande man sig fort till de nya 
förhållandena.

Seminariet avslutades med att Henrik Klack-
enberg tackade Riddarhuset för initiativet  och 
speciellt framhöll Riddarhusamanuensen Oscar 
Langenskiöld som varit primus motor, och 
som därför av samtliga deltagande fick motta 
en varm applåd. 
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Det är att gratulera Riddarhuset för ännu 
ett givande och intressant seminarium som på 
ett förnämligt sätt visade hur levande intresset 
för huset, dess historia och ätter är, och inte 
minst, att när väl genomtänkta initiativ i husets 
anda  genomförs, infinner sig en kunnig och 
entusiastik publik mangrant för att ta del av 
forkning, specialkunskap och erfarenhet som 

tillhandahålls här. Nu ser vi fram till de initiativ 
som Finlands Riddarhus tar, i anledning av att 
man nästa år firar att 150 år har gått sedan huset 
togs i användning vid landtagen 1863.   

Carl-Thomas von Christierson

Även bokstånden lockade med sina fina erbjudanden. 
Foto: Fredrik Styrfält.  
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Lördagen den 17 november firade 
Societas Heraldica Lundensis att fem 
år har gått sedan denna lokalavdelning 
av Societas Heraldica Scandinavica såg 
dagens ljus. 

Hävderna berättar att uppslaget kom på det 
nordiska heraldiska kollokviet i Hillerød i 
maj 2007, då en entusiastisk, och inte minst 
heraldisk kunnig, grupp från den forna 
danska staden Lund ansåg att det heraldiska 
inslaget här var i behov av förbättringar. 
Lokalavdelningen var ett faktum och den har 
sedan dess förvaltat heraldikens intressen och 
placerat den på stadig grund. 

Lokalförankringen ses inte minst i vapnet, 
på en röd sköld fem halster i guld och krönt av 
en vulst i samma färger varpå en svart Rane-
kekorp hållande en halsterkrönt häroldsstav i 
guld. Lunds stiftsvapen är nämligen på en sköld 
i guld ett halster i svart. 

Medalj för jubileet
De fem halstren går igen i den jubileumsmedalj 
som SHL har låtit slå i jubileets höga anled-
ning och som var färdig i lämplig tid till 
jubileumshögtiden på Grand Hotel i Lund. 
Medaljen finns även som miniatyr och bärs i 
ett rött band med fem guldränder.  
 De frackklädda festdeltagarna, som in-
funnit sig från båda sidorna av Öresund, 
möttes i Stora Salongen av styrelsen. Därtill 
hade en journalist från tidningen Lundagård 
kommit för att göra ett reportage och för 
både universitetes studerande och ortens 
tidningsläsare utlägga heraldikens väsen och 
berättigande. Detta får anses som ett inte ringa 
bidrag till SHL som inte försummar någon 
anledning att föröka både de egna, men även 

lundabornas heraldiska kunskaper. 
Efter en timmes frågor och svar ackompanjerat 
av champagne fortsatte festdeltagarna till det 
reserverade festbordet och skånsk gåsamiddag 
med därtill speciellt selekterade viner, där 
exempelvis madeirans söthet gick väl ihop 
med svartsoppans lätt kryddade specerier. Det 
väckte stor förnöjsamhet att gåsen bjöds tvenne 
gånger och att hovmästaren utan prutmån 
serverade extra, och, Nota Bene, het sås till den. 
För att öka trivseln för långväga gäster hemma 
från Öresunds västra sida hade arrangörerna 
sett till att det också bjöds dansk ost innan den 
traditionella äppelkakan med vaniljsås avslutade 
festmiddagen. Därefter samlades festdeltagarna 
i Stora Salongen för att fortsätta den trevliga 
samvaron utbytande heraldiska synpunkter och 
erfarenheter.   
 Flera förslag till hur den framtida verk-
samheten kan understödas heraldisk framlades 
under middagen. En egen fana torde vara 
oumbärlig liksom bordsstandar med SHL 
vapen. Det senare förslaget vidareutvecklades 
till att även bords- eller kuvertfanor med 
personliga vapen borde införas. 

För att öka trevnaden vid möten och övriga 
sammankomster diskuterades glas med vapen, 
portvin med specialdesignad SHL-etikett 
och inte minst whiskyfat med egna buteljer. 
Detta sista kunde dock bli för belastande för 
ekonomin, medan ett förslag om cigarrer med 
SHS-gördel nog är i  fara för att förkastas som 
hälsovådligt.
 Under ämnet vett och etikett försiggick 
bland en del gäster en intensiv debatt huru-
vida det är lämpligt att bära sidenväst med 
matchande fluga till smoking. En mera 
konservativ synpunkt var att detta inte var 
passande, då  personen i fråga löper risk för att 

Societas Heraldica Lundensis 
firade femårsjubileum
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bli ansedd som hörande till underhållningen, 
medan en framhållen mera radikal åsikt var, att 
ett dylikt färgglatt inslag inte endast var mera 
trendigt utan även passande i ett sällskap av 
moderna och framsynta heraldiker. Särskilt som 
det ger en öppning till nyttjandet av tyger med 
heraldiska motiv. Huruvida denna ömtåliga 
fråga kan lösas innan Societas Heraldica 
Lundensis firar 10-årsjubileet år 2017 är ett 
bekymmer då etikettfrågor inte bör skymma 
det väsentliga ändamålet, nämligen heraldikens 
utbredande på högsta möjliga nivå. 

Detta jubileum kommer i övrigt att samman-
falla med Den 9:e Nordiska Heraldiska Konfe-
rensen som det året skall avhållas i Lund med 
Societas Heraldica Lundensis som arrangör. 

Carl-Thomas von Christierson

Ovan. Medaljen som togs fram för Heraldica Lundensis femårsjubileum.

Nedan. De åtta som deltog i jubileet. Från vänster: Lars Trägen, Jan-Olof Järvung, Claus Berntsen, Martin 
Svensson, Henric Åsklund, Carl-Thomas von Christierson, Martin Sunnqvist och Richard Bernspång.



30 Vapenbilden 92:2012

Göteborgs Heraldiska Sällskap bildades den 
15 september i Frimurarehuset i Göteborg.
Till ordförande valdes Jens Christian Berlin.
Övriga ledamöter är Stefan Bede, Marko 
Arosilta, Simo Heinonen och Jesper Wasling.

Föreningen är underställd Societas Heral-
dica Scandinavica men har ett nära samarbete 
med Svenska Heraldiska Föreningen. För-
hoppningen är att GHS genom sin existens ska 
möjliggöra ett aktivare heraldiskt liv i Göteborg 
och Västsverige och fånga nya intresserade och 
sprida kunskapen om heraldik.

Föreningen går även under det latinska 
namnet Societas Heraldica Gotoburgensis och 
förkortas SHG.

Efter mötet åts en god lunch och därefter 
förevisades lokalerna. Vi fick även kika på en 
del vapenplåtar från samlingarna.

Stefan Bede

Stefan Bede, och i bakgrunden Marko Arosilta, är två av 
ledamöterna i den nya styrelsen. De andra tre är Jens 
Christian Berlin, Jesper Wasling och Simo Heinonen.

Heraldiska Sällskapet öppnar lokalförening i Göteborg

Spänningen är hög inför grundandet av Göteborgs Heraldiska Sällskap. Det var länge sedan så många heraldiker 
från Sverige, Norge och Danmark samlades i Göteborg. 
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Förhandlingarna har börjat. På bilden syns bland annat Nils G Bartholdy, Jan-Olof Järvung, Claus Berntsen, Henric 
Åsklund, Wilhelm Brummer, Martin Sunnqvist, Carl-Thomas von Christersson, Tom S Vadholm och Peter Kurrild-
Klitgaard och många fler.

Intendenten vid Göteborgs stadsmuseum, tillika intendent i Frimurarehuset, Christian Thorén guidade runt i 
Frimurarehuset där mötesdeltagarna fick ta del av de heraldiska skatter som göms bakom lykta dörrar.
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Vapen för HMS Styrsö.


