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Raneke i Oslo
Bästa medlemmar,
Den 31:a internationella genealogi- och 
heraldik-konferensen i Oslo var en stor framgång. 
En eloge till de norska arrangörerna som gjort en 
imponerande insats! Man hade lite fler deltagare 
än förra gången i Maastricht 2012. Den långsiktiga 
trenden för deltagandet har annars varit sakta men 
säkert vikande och i viss mån kan man nog säga 
att konferenserna stelnat i en form som har svårt 
att locka en ny publik och på en kostnadsnivå som 
avskräcker. 

I Oslo hade man valt att lägga konferensen onsdag 
till söndag istället för en hel arbetsvecka och i augusti 
när det generellt är lättare att ta några dagar ledigt 
än senare under hösten. För de många av oss som 
har heraldik som ett fritidsintresse och inte kan åka i 
tjänsten underlättade onekligen detta. Det bådar gott 
för framtiden att huvudmännen för konferensserien 
har tillsatt en grupp under Tom Bergroths ledning 
som skall ta fram förslag på hur arrangemanget kan 
vitaliseras och locka både fler och yngre deltagare.
 
För egen del var huvudsyftet att presentera före-
ningens projekt kring Jan Ranekes arkiv europas 
medeltidsvapen för en internationell publik och få 
återkoppling på detta. Heraldikbidragen var så många 
att föredragen hölls i parallella sessioner och det var 
mycket glädjande att så många kom och lyssnade på 
Ranekeföredraget. 

Intresset var stort med många frågor och kom-
mentarer och jag knöt kontakter med ett flertal 
personer som hade erfarenhet av heraldiska sam-
lingar och databaser av olika slag. Avslutningsvis ett 
speciellt tack för visat engagemang till Jans son Lars 
som tillsammans med sin son Oscar fanns på plats 
och representerade familjen Raneke.

illustra de heraldica

Henric Åsklund
Ordförande i SHF
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Vem vill du se som 
medaljör?

Alla medlemmar har rätt att skicka förslag. 
Stadgarna gör det möjligt att premiera 
konstnärligt arbete, teoretiska kunskaper 
eller föreningsarbete så länge det har 
gynnat heraldikens ställning i främst 
Sverige men även Norden som helhet.

Skicka in dina förslag till styrelsen senast 
den 15 november: styrelsen@heraldik.se

På vår hemsidan hittar du en lista över de 
böcker som föreningen äger. Om du är 
intresserad av att låna skickar du ett mejl till vår 
bibliotikarie Stefan Bede, bede@heraldik.se.

Du får låna böcker upp till en vikt av 2 kg och 
som får plats i postens gröna paket.  
När din lånetid har gått ut får du en påminnelse. 
Skicka tillbaka böckerna i det kuvert som kom 
med böckerna. 

Alla lån är gratis.

Låna böcker

Så funkar vårt bibliotek

In memoriam

Nils Fredrik Beerståhl
Född: 1935-05-03  Död: 2014-07-09

Den 7 juni avled Nils Fredrik Beerståhl; 
framstående genealog, mångårig 
medlem och mottagare av föreningens 
förtjänstmedalj. 

Det är med stor sorg som vi fått höra att vår 
medlem arkivarien, heraldikern och genealogen 
Nils Fredrik Beerståhl har avlidit. 

Nils Fredrik var tidigt medlem i Svenska 
Heraldiska föreningen och satt även i styrel-
sen under några år under 80-talet. 2003 erhöll 
han föreningens förtjänstmedalj för sina 
personhistoriska insatser som även bidragit 
till att lösa flera heraldiska gåtor.  Han fick 
även västergötlands fornminnesförenings 
förtjänstmedalj 2004.

Under en period om 15 år hade jag timslånga 
samtal med honom. Det hela kunde börja med 
en fråga om en viss frälsesläkt om min teori 

höll. Efter två tim-
mars dividerande fick 
jag ge mig eller få rätt. 
Sedan började Nils 
Fredrik en utläggning 
om sin farmors ku-
sins anor i en timma. 
När jag började försöka avbryta kunde han bli 
sur med kommentaren med en viss barskhet 
i tonen: ”Va, är du inte intresserad av min farmors 
kusins anor.” Sådan var han. Lite egen men en 
klippa och ett otroligt minne. 

Tyvärr skrev han endast ner en liten del av 
sin fantastiska kunskap och med stor säkerhet 
försvann det mycket kunskap med honom. 

Kenneth Wulcan
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Heraldik, genealogi och Hübinette

– Om upptäckten av den nya släktgrenen

Historien om den nyupptäckta släkt-
grenen von Hübbenet börjar i Sverige 
under andra delen av 1600-talet och 
fortsätter i dåvarande Kurland (Lett-
land), Baltikum och Ryssland. 
Bo Håkansson berättar historien.

Det började med en bild på ett tändsticksplån 
som min svärfar Gunnar Hübinette fått i 
gåva av en släkting. Han hade varit på besök i 
Australien och där fått detta tändsticksplån som 
visade en bild med korslagda nycklar, öppen 
hjälm, med namnet Hubbenet, Hübinette 
förekommer med olika stavningar över tid.

Vi/familjen hade ingen vetskap om att det 
eventuellt skulle finnas något adligt inslag i 
släkten, det var ju i högsta grad överraskande. 
Min svärfar är borta sedan femton år men tänd-
sticksplånet har legat kvar i skrivbordslådan till 
för något år sedan, då jag fann det. Där och då 
startade mitt intresse för heraldiken. 

En vallonsk bakgrund
Min frus familj kommer av namnet att döma 
från Vallonien och är ättlingar till den första 
vallonen, Aman Hubinet, som invandrade till 
Lövsta bruk, Österlövsta, Uppland, i början 
på 1600-talet. Släkten Hubinet är genom 
Sällskapet Vallonättlingar väl upptecknade från 
1600-talet fram till 1900-talet. 

1600-talet var en tid i vår historia, då stora 
förändringar inträffade, början till stormakts-
tiden. Den mest kosmopolitiska tidsperioden 
i vårt lands historia före andra världskrigets 
slut. Sverige var då ett land som härjade på 
de europeiska slagfälten och Gustaf  II Adolf  
gick från seger till seger. Förutsättningarna för 
framgången låg i kapital och vapen. Louis De 
Geer kom från vallonska områden med intresse 

i industrin med bland annat järnframställning. 
Genom hans handelskontakter med Sverige 
skapades folkförflyttningen av valloner från 
området man idag kallar Vallonien, det vill säga 
provinserna Liège, Namur, Hainut, Luxemburg 
och Brabant-Vallon i franskspråkiga Belgien.

Det var till den uppländska skogsbygden, i 
första hand Löfsta bruk och Finnspång i Öst-
ergötland vallonerna kom, för att producera 
järn. Vallonernas intåg och öden är för många 
svenskar okända men i flera avseenden väl 
dokumenterade. Ändå har ett antal välkända 
vetenskapsmän, konstnärer, politiker och in-
dustrimän sina rötter hos vallonerna.

Fanns adliga Hubinetter
Hur skulle jag då börja leta efter någon adlig 
Hubinette? Sociala medier, det kunde kanske 
vara något att börja med, här fick jag napp 
direkt. 

Vapen funnit i Australien med devisen ”Lyckan står den 
järve bi” under skölden, och på latin. 
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von Hubbenet hittade jag på nätet. Ett antal 
i Tyskland, tandläkare, designer, författare, 
politiker och egenföretagare. Ancestry hade 
också ättlingar von Hubbenets registrerade 
där några hade bytt namn. En person i USA 
hade lagt ut korrespondens med en genealog 
beträffande sin härkomst. Kanske man hade 
invandrat till Baltikum från södra Frankrike?  
Man hade också hittat en bild av dålig kvalitet 
på en vapensköld med korslagda nycklar. Det 
blev då genast intressantare då vårt tändsticks-
plån också hade korslagda nycklar.  

Jag försökte att få kontakt med mannen i 
USA men lyckades inte. Då föll tanken på val-
lonsällskapet, de kanske hade något, eftersom 
de under lång tid hade sökt information om 
de olika vallonska släktena. Dessutom var ju 
Hübinettes väl upptecknade.

Efter några försök med flertalet telefon-
samtal såg det mörkt ut. Någon von Hubbenet 
hade man inte hört talas om. Men till slut fick 
jag kontakt med en av styrelsemedlemmarna 
som hade skrivit en artikel några år tidigare, om 
utflyttade valloner till Kurland under 1600-talet. 

Valloner i Kurland
Följande fanns att läsa i artikeln Valloner i 
Kurland i sällskapets tidning:

”Bergmästaren David Leijel redogör 1692 i en 
skrivelse för 20 bruksarbetare som flyttat till Kurland 
(nuv. Lettland). Handlingen finns i ULA, BmÄ i 
Gävleborg, Uppsala & Stockholms län Bm:s kon-
ceptböcker BIII: I (1691-95). Där fanns bl.a. Bayard, 
Dubois, Du Clou, Martin, Martinell, Persson, Olsson 
och vår Amund Hubinet.
Anton Hubinet, smältarmästare från Vattholma 
anlände för 4 år sedan med tre söner vilka arbetar som 
smältardrängar hos fadern. Fadern och Henric är döda 
däröver, Claes åter till Sverige och numer i Österby, 
Amund finns kvar i Kurland.
Inspektor för bruken var för övrigt en svensk vid 
namn Bengt Ström från Färna. En del kom tillbaka, 
några avled där under olika omständigheter och flera 
blev kvar.”

Det var alltså även andra valloner än någon 
ur släkten Hubinet som flyttade till Kurland 

för att arbeta på något av järnbruken Angeren, 
Baldhoff  eller Burkhoff. 

I detta dokument finns alltså en möjlig 
förklaring till några valloners plötsliga försvin-
nande ur kyrkböckerna vid slutet av1680-talet. 
När jag tittade i familjen Hubinettes uppteck-
ning av släkten fann jag att Amund som finns 
kvar i Kurland (Lettland) är sonson till anfadern 
Aman Hubinet, den förste invandraren från 
Vallonien.

Då uppstod frågan om Amunds eventuella 
ättlingar var de första von Hubbenets
eller var det faderns eller brodern Henrics? 

Riga gav ett uppslag
Hur skulle jag nu gå vidare i mina efter-
forskningar? Baltikum var ju intressant under 
1600-1700-talen, med en stark påverkan från 
Sverige. Kunde det möjligen finnas något vapen 
på nätet med anknytning till Baltikum? Något 
von Hubinettes vapen hittade jag inte men 
fann nycklarna i Rigas stadsvapen, hade detta 
möjligen något samband? 

Under mina efterforskningar om tysk-baltis-
ka vapensköldar kom jag att läsa Christopher 
Tolls artikel från april 2002, om Tysk-Baltisk 
adel. I artikeln fanns många namn på adel 
som hade stort inflytande i den svenska och 
tysk-baltiska politiken och som bidrog till 
händelseutvecklingen runt Östersjön.

Mina förfrågningar på ett antal register och 
arkiv i Tyskland och Österrike samt Baltikum 
gav så slutligen resultat. Stats- och Hov-arkivet 
Wien svarade positivt på min förfrågan om man 
hade något om von Hubbenet. Jodå, mycket 
riktigt. Efter några veckor kom en försändelse 
med kopia på von Hübbenets vapen, rekom-
mendationsbrev och några övriga handlingar. 
Vapenbrevet var utställt på Christian von Hüb-
benet, i Riga, Reichsadelssstand Wien, 4.2. 
1788. Det blir naturligtvis spännande att läsa 
handlingarna när dom blir översatta från tyska.

Rekommendationsbrevet är undertecknat 
av den Lettiske generalmajoren Reinhold Frie-
drich Löwis af  Menar. Tidigare hade jag läst 
om fadern till Reinhold Friedrich, som hade 
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gått som officer i svensk tjänst. Att slutligen 
hitta von Hübbenets vapen var naturligtvis ett 
genombrott och min entusiasm växte. Jag fick 
också bekräftelse på att vapnet mycket riktigt 
innehöll Rigas nycklar. 

Fann Hübbenett i Tyskland
Det tog inte många dagar tills jag i Tyskland, 
IOS, Erik -Amburger-Datenbank. Institut für 
Ost-und Südosteuropa forschung. Ausländer 
im vorrevolutionären Russland, fann ett 
tjugotal von Hübbenet, registrerade som 
tyskbalter och några som ryssar. Födelsetalen 
varierade mellan 1735-1880. 

Faderns namn fanns noterade på varje 
person vilket underlättade sorteringen. Alla 
gick emellertid inte att placera i någon form 
av släktgren, det förekom personer med ryska 
tilläggsnamn och med namnet von Gyubbenet, 
det var på sitt sätt intressant, G istället för H. 
När alla personerna var upptecknade fanns det 
ett antal omskrivna och väl kända von Hubbe-
net som hade haft stort inflytande i Baltikum 

och Ryssland på 1700- talet till sent 1800-tal.
Men jag hade ju inte kommit så mycket närmare 
vår Amund från Lövsta.

Ett nytt spår i Riga
Efter det att jag hade tagit del av Christopher 
Tolls artikel om tysk-baltiska adeln och hade 
utväxlat några mejl fick jag tips på några 
personer i Tyskland som jag kunde kontakta, 
bland annat sekreteraren i Livländischer 
Ritterschaft. Det visade sig att det blev en 
lyckad kontakt där en stor del av familjen 
Christian von Hubbenet fanns upptecknad. 

I registret IOS hade jag tidigare noterat 
en Anton Jakob von Hubbenet. Assessor 
och rådman i Riga 1767. Död 1787. Aktuellt 
födelsedatum saknades. Alltså fadern till Chris-
tian von Hubbenet. Fadern innehade således 
riksadelstånd genom sonen.

Christian, 1747-1807, efterträder sin far som 
rådman och blir borgmästare i Riga, förlänas 
eller köper egendomen Rammenhof  utanför 
Riga. Gifter sig två gånger (1) Maria Bergholtz, 

Vapenbrevet var utställt på Christian von Hübbenet, i Riga, Reichsadelssstand Wien, 4.2. 1788. 



99:2014 Vapenbilden  7

död 1791 i Ludenhof. (2) Dorotea Jakobine 
von Müller, född 1766 i Wien. Ryttmästare 
och riksadel. Christian får en stor familj, två 
barn med Maria och sex barn med Jakobine. 
I uppteckningen finner vi ytterligare ett antal 
personer som låtit tala om sig i olika samman-
hang, nämner här några utan inbördes ordning. 
(Se faktarutan)

Hur var det då med tändsticksplånet – ja, 
förmodligen hade någon utflyttad ättling i 
Australien hittat vapnet och gjort ett eget, likt 
originalet. Vem och var – ja det får kanske bli 
en framtida fråga.

Är Amund urfadern?
Är då Amund Hubinet således anfadern till 
släkgrenen von Hübbenet? Så är det sannolikt 
då vi redan tidigt kan se inslaget av svenska 
namn i familjen, som förekommer även 
betydligt senare. Något som talar emot att 
Amund är anfadern kan vi inte se.  
Amund fanns i Kurland under andra hälften 
av 1600-talet. 

I registret IOS Anburger Dataregister finner 
vi också en Samuel Hubbenet, f.d. svensk fän-
rik, tidigt 1700-tal. Samuel har enligt registret 
ett barn: Anna Christina Hubbenet, tyskbalt, 
gift med Isaac Klerg, 27 jan 1734 i S:t Peters-
burg. Vi finner även en Johann Hübbinet, tysk-
balt, språklärare och gift med en Anna Enquist. 
I Ancestry har vi funnit en Gustav Hubbenet 
och en Karl Gustav Hubbenet under första 
hälften av 1700-talet. Ytterligt intressant. Om 
dessa var far och son eller två bröder kunde inte 
fastställas då födelsedata saknades.

Det definitiva svaret får vi från National-
arkivet i Riga där vi förväntar oss ytterligare 
material senare i höst.

 Under arbetets gång har vi naturligtvis ställt 
oss frågan. Har släktgrenen von Hubbenet 
någon vetskap om sin härkomst? Vi kan se 
ett antal von Hubbenet i Tyskland som varit 
aktiva på sociala medier och i vissa öppna arkiv 
på nätet. Den allmänna uppfattningen är att 
man har invandrat till Baltikum från Frankrike. 
Att man skulle härstamma från Vallonien och 

invandrat till Kurland från Sverige har över 
huvud taget inte varit aktuellt. Vi kan se framför 
oss ett intressant möte med någon eller några 
i släktgrenen von Hubbenet.

Bo Håkansson

Rigas stadsvapen

Kopia av återskapat vapen för Christian von Hübbenet 
1788.
Teckning: Thomas Falk. 
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Faktaruta:
Ättlingar till Christian von Hubbenet 

Anton Christian August von Hubbenet föds i Livland 1821. Anton framstående kirurg och professor vid universitetet 
i Kiev. Biträdande ordförande i medicin vid universitetet i Kiev. Extra professor i teoretisk kirurgi, huvudkirurgi och 
sjukhusklinisk domstolskurator. Sedan 1851 bosatt i Kievs militärsjukhus. Konsult på sjukhuset Kiev Cadet Corps. 
Belönades med Order of St Stanislaus 2:a storleken. St Vladimir och 3:e m svärd. Blir 1866 statsråd och 1871 
medlem av militären i det vetenskapliga rådet. Skriver att antal rapporter och böcker som uppmärksammas. Var 
även aktiv i Röda korset. Anton avlider 1873 i Wilna 52 år. I Cambridge Journal kunde man 1874 läsa följande: 
Den 3 juli 1873 dog vid Wilna, Dr Christian de Hubbenet, en av grundarna av det ryska samhället av lättnad till 
sårade soldater och en av de mest outtröttliga förfäktarna av sitt arbete.

Adolf von Gyubbenet Jakovlevitj (von Hubbenet) född 1830 i Ulpisch, Riga, 
dör i Paris 1901. Blir en framstående statsman i Ryssland. Statssekreterare och riksråd 1892 . Hedersmedlem i S:t 
Petersburgs vetenskapsakademi 1889. Minister för järnvägar och senator. Är en av initiativtagarna till transibiriska 
järnvägen och kröner slutligen sin karriär med att bli medlem av statsrådet.

Christoph Bernhard Boris Yakovlevich von Hubbenet 1828, död i S:t Petersburg 1898. Överste och senare General. 
Kavallerist. Polischef och Guvernör. (se Kiev Pogrom 1905). C gifter sig med Amalie Louise Sophie Christianovna 
Rotermanns (Roterman) som är av tysk börd. Född 1836 i Reva. I boken ”Among Horses in Russia” beskriver 
författaren H.M. Hayes, på ett intressant och vänligt sätt Överste Hubbenet och hans hustru, hans arbete och hans 
behagliga personlighet. Överste Hubbenet berättar för Mr Hayes att han kommer från en gammal fransk familj 
som lämnade landet undan förföljelsen av protestanterna som betraktades som hugenotter. Man bosatte sig i den 
Ryska provinsen Livonia (Lettland) där det officiella språket i högre stånd var tyska och Lettiska för gemene man. 
Familjen hade nu gradvis tappat sina franska rötter och blivit tyskar. Översten hade nu starka engelska känslor 
för Europa. Han berättar också att han hade varit i tjänst under fyrtionio år och var den äldste översten i Ryska 
armén. En av hans söner var officer i ett ryskt kavalleriregemente och en annan son gick på militärakademin. Hans 
två döttrar var långt borta hemma i Lettland tillsammans med vänner.

En av de intressantaste personerna i familjen är Lydia Borisovna von Gyubbenet (Hubbenet) Baryatinskaya. (Dotter 
till Christoph 1828-1898) Född 1869 i Kiev. Död 1921 i London. Lydia blev rysk skådespelare och känd under 
sitt artistnamn Lydia Yavorskaya. Hon studerade först dramakurser i S Petersburg och senare utbildning i Paris. 
Hennes debut på den professionella scenen 1893. År 1901 startade hon sig egen teater, New Theatre. Den fanns 
till 1916 även om den mer än en gång bytte namn och plats. Lydia turnerade i Ryssland och Europa och gifter sig 
med Prince Vladimir Vladimirovitj Bariatinsky, och paret sågs ofta på Franska Rivieran i sina stora eleganta båtar. 
Hennes giftermål blev stormigt och kortvarigt. Gifte om sig i London med Sir Frederick Joh. Pollock år 1920 och 
dog strax därefter. 

Anton Christian Matvevic von Hübbenet, tyskbalt och född 1824 I Ronneburg, Neuhof. Död i Riga 1901. Medicine Dr 
vid Stabshospitalet i Charkov. Gift med Wilh. Marie von Haffner. Född 1835 i S:t Petersburg och död i S:t Petersburg.

Juliana Charlotte Taube, 1836-1871. Juliana förekommer i registret som dotter till en Matthias von Hubbenet, 
huruvida detta är riktigt kan man bara spekulera.

Ett flertal av männen i Christians familj blev ryska officerare med hög rang inom kavalleriet, några jurister och 
någon inom skeppshandel. En annan, Gustav Georg ständig medlem i Romanov-Borisoglebsk Kommissionen. En 
Adolf von Hubbenet, Wagnersångare, turnerade i Europa och sjöng bl. a även på Metropolitan. En Milly Adelheid 
von Hübbenet inom hovförvaltningen i Estland. Christoph Hübbenet, tyskbalt, hemland Ryssland. Adjutant i Sibiriska 
Grenadjär regementet med placering i Kutuzov 1791.
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Affairen i Hörnefors 1809

Under 1808–1809 års krig mot Ryssland utspelades 
vid Hörnefors ett av de sista slagen på svensk mark. 
Slaget har efteråt kallats ”Affairen i Hörnefors”. 

Det var ett av de sista tillfällena som finska soldater stred i 
den svenska armén. Bland de stupade återfanns den från den 
dåvarande finska rikshalvan stammande överstelöjtnanten 
Joakim Zakarias Duncker, chef  för Savolax 2:a fältbataljon. Vid 
slaget stupade också den ryske kavallerichefen överste Aerekof. 
De båda befälhavarna ligger i delad grav med monument vid 
Umeå stads kyrka.

Slaget ägde rum den 5 juli 1809. På årsdagen 2014 uppmärk-
sammades händelsen med kransnedläggning och aktiviteter 
vid Dunckers minnesmonument i Hörnefors några mil söder 
om Umeå.

Soldater i historisk uniform inramade ceremonin och finländ-
ska officerare hade kommit över Kvarken för att delta. Under 
dagen arrangerades bl.a. historisk slagfältsvisning med föredrag 
för en talrik publik.

En viktig roll i arbetet med förberedelser och genomförande 
av ”5 julidagarna” har spelats av vår medlem Erik Eriksson, bo-
ende i Hörnefors. Han har även låtit prägla en medalj till minne 
av ”affairen”. Den har diametern 32 mm, och hänger i ett 10,2 
cm långt band där färgerna blågult symboliserar Sverige, gråbrun 
den finska armén och grön Savolax jägarbrigad (granskog).

Medalj nr 1 har Eriksson utdelat till konungen och nr 2 till 
prins Carl Philip. Ett antal medaljer utdelades vid minneshög-
tiden till dem som bistått Eriksson med arrangemanget eller på 
annat sätt gjort sig förtjänta.

Lennart Wasling

Vid Dunckers minnesmonument i Hörnefors. 
Erik Eriksson delar ut medaljer till bl.a. soldater 
i historisk uniform och finska officerare.
Foto: Lennart Wasling

Medaljen slagen till minnet av 
Affairen vid Hörnefors 1809. 
Hörnefors ligger strax söder om 
Umeå.
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”Med uppenbar känsla för klass”
Reklambranschens syn på logotyper

Reklambranschen är överens om att 
en logotyp, vilken har en särställning 
inom grafisk design, aldrig kan stå en-
sam. Inramningen är minst lika viktig. 
Färger, bildspråk, typsnitt, paketering, 
miljöer, produkter, kvalitet, kläder och 
mycket annat bidrar till hur vi uppfattar 
ett varumärke. 

Logotypen är väldigt viktig, den är skillnaden 
mellan en dyr produkt och en billig. Tar du bort 
logotypen - vad finns då kvar?
Generellt kan man säga att en logotyp är det 
sammanlagda värdet av alla kommunikations-
insatser. Då pratar vi om affärsvärde. Vin 
& Sprit gjorde en varumärkesstädning och 
uppdatering innan det såldes. Staten fick 
bra betalt; 55 miljarder. Hur mycket detta 
påverkade priset kan man bara spekulera i.

Grafisk design har ofta som mål att särskilja, 

profilera och identifiera. Andra krav på en 
logotyp är vara att den skall vara relevant, ha 
särart och klara av att bära de associationer 
avsändaren vill förknippas med. Vidare skall 
den vara minnesvärd och fungera i alla sam-
manhang avsändaren vistas i. Dessutom skall 
den vara hantverksmässigt välgjord och fungera 
rent tekniskt i olika miljöer. Att den är lätt att 
uppdatera och har litet humor är dessutom en 
önskvärd bonus.

Rob Janoff, mannen som gjorde Apples 
logotyp säger i en intervju på creativebits.org 
att det viktigaste när man formger en logo är att 
den är enkel och ren. Att man inte skall försöka 
klämma in för mycket av betydelser i den. Den 
skall fungera i smått som stort. Enkelhet och 
läsbarhet är nyckeln till framgång eftersom 
de flesta som ser den faktiskt inte bryr sig 
lika mycket om som du gör och då måste den 
fånga intresset med en gång. Annars passerar 

Edenspiekermanns arbete med staden 
Amsterdam
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den förbi. Om man kan få med något som 
avslöjas för betraktaren är även det viktigt. Lite 
”personlighet” i uttrycket skadar heller inte.

Detta till trots är en logotyp bara en tom 
symbol som måste fyllas med värden via annan 
kommunikation.

Reklambranschens syn på heraldik
När vi kommer till den delen av logotypen 
som ligger heraldiken närmast; frågan om 
en logga måste innehålla en symbol så är de 
flesta formgivare överens. Det beror på om 
symbolen är resultatet av ett bra koncept och 
miljön den vistas i. Vilket för oss vidare till hur 
marknadsfolket ser på heraldiken.

Reklambranschen kommer oftast i kontakt 
med heraldiken när uppdragsgivaren är of-
fentlig sektor. Den stora utmaningen där är 
ju att heraldiken är ”hårt reglerad”. Dessutom 
behöver den passera ett filter i form av statshe-
raldikern eller motsvarande instans. Även om 
det inte är ett krav så vill man oftast inte dra 
arbetet i långbänk.

Reklamare har generellt svårt att förstå hur 
myndigheter skall få ihop ekvationen kraft-
full myndighetsutövning med öppenhet mot 
omvärlden i sin visuella framtoning. Boken 
Statens symboler som var en del i den så kall-
lade Maktutredningen. Här redovisas hur ett 
sjuttiotal myndigheter över tid utvecklat sina 
logotyper och vapen. En sak man kom fram 
till var att allmänhetens krav på myndigheterna 
ökade och informatörer rekryterades vilket gav 
design ett uppsving. Under den här tiden var 
den grafiska profilen i princip begränsad till 
brevpapper och kuvert.

Här skedde så något och ökad service och 
öppenhet premierades. SAS-Janne Carlzon 
var bland annat en som gick i bräschen för 
Design management-begreppet. Detta begrepp 
började nu spilla över även i offentligheten 
vilka övergav lilla riksvapnet och skaffade sig 
nya och moderna logotyper eller symboler. 
Så många som två tredjedelar av de centrala 
myndigheterna bytte till det nyaste nya.

Enligt en undersökning som Pangea Design 

gjorde 2008 så har alla tillfrågade myndigheter 
genomfört profilförändringar efter 1990. De 
flesta har skaffat en ny logotyp och bland de 
som hade ett heraldiskt vapen har vissa justerat 
sina medan andra helt har bytt ut dem. Den 
procentuella fördelningen visar bland annat att 
hela 63 procent skaffat nya symbollogotyper 
och när det gäller vapnen så har 16 procent 
förändrat sina och 6 procent skaffat nya.  
9 procent har behållit det gamla och resterande 
6 procent har justerat sina symboler/logotyper.

En av anledningarna till att man byter visuell 
identitet sägs vara att medarbetarna behöver 
grafiska grundelement att arbeta med på sina 
kommunikationsplattformar. En annan orsak 
är internet som ställer andra krav på formsprå-
ket. Tekniken driver webben framåt och med 
den även profilen.

En annan och viktigare anledning är att man 
vill manifestera en förändring. Värdegrund, 
vision och verksamhetsplan styr i mångt och 
mycket valet mellan symbol/logotyp eller 
heraldiskt vapen. De myndigheter som vill 
signalera öppenhet och tillgänglighet väljer ofta 
det första och de vars uppgift är kontroll och 
myndighetsutövning är oftast de som behåller 
sitt vapen. Polis, tull- och domstolsverk är ex-
empel där man vill signalera en viss stabilitet, 
trovärdighet och kontroll.

De som även genomför uppföljningar av 
sin profilförändring ser att dessa har tydlig-
gjort uppdraget. 

Generellt kan man säga att de flesta valt bort 
heraldiken och det är reklambranschen som 
står för påverkan och inspiration för att få till 
detta skifte. Här är de stora skillnaderna mellan 
heraldiska bilder och ordbilder och logotyper:

Heraldiken har en fördel i blasoneringen 
vilken gör att det finns utrymme för moder-
nisering utan att man tappar i tonalitet och 
värdeladdning. Nackdelen är att man är låst i en 
sköldform och att det finns inneboende värden 
i just det heraldiska bildspråket. Det anses svårt 
att presentera detaljrika vapen på skärmar och 
utskrifter. Dessa måste då förenklas.

Ordbilder och logotyper ger en myndighet 
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möjligheten att avlägsna sig från kopplingen till 
staten och visa sig öppna och mindre formella. 
Symbolen kan laddas med värdeord inom 
organisationen.

Grafiska element behövs ibland som ett 
komplement till logotyp/vapen, färger och 
typsnitt. Dessa element och mönster hjälper 
till med identifiering och ökar möjligheten att 
kunna särskilja myndigheten utan att ens logo-
typen finns med. Här kan man även begränsa 
ytor och bära fotografier.

Hur heraldiken används i varumärken
Hur ser det då ut i den kommersiella världen?

Jo, där är det ibland omvända världen. Och 
värden. Här används heraldiken oftast när 
man vill betona saker som elegans, klass, anor, 
tradition, kvalitet, äkthet, stabilitet, officiell 
och historia. 

Här kapitaliserar man på det inneboende 
uttryck som finns redan i själva sköldformen. 

Man imiterar heraldikens stil eller använder 
sig av dess element. Genom att använda sig 
av dess symmetri och designmotiv är målet 
och förhoppningen att detta förstärker en 
ståndsmässig och upphöjd känsla. Det är ett 

enkelt grepp som inte behöver förklaras särskilt 
ingående för den som är beställare.

De branscher där heraldiken är naturlig är 
också förknippade med alla dessa värden. Hos 
vintillverkare ser vi ofta ett vapen på flaskans 
etikett vilket är ett naturligt val för ett vinslott.

Förfinad smak, anor och bildning. Att 
koppla dessa till en produkt för att rättfärdiga 
ett högre pris eller för att särskilja sig gentemot 
konkurrenter låter sig ofta göras när man vill 
sälja.

Ett exempel är när tobakstillverkaren Philip 
Morris gjorde om paketen för Marlboro. Man 
provade ett antal versioner och det blev slutli-
gen två finalister. Här gjorde man studier där 
drygt 800 rökare fick göra ett associationstest 
och bedöma produkten utefter hur förpack-
ningen såg ut. Den ena hade siluetten av en 
cigarett som stolpvis kom upp ur bokstäverna 
l och b. Denna sågs av marknadsfolket som 
den logiska designen. Den andra varianten 
var utan cigarett men försedd med en krönt 
vapensköld med två sköldhållare. Där finns 
för övrigt en slående likhet med det brittiska 
kungliga vapnet.

Resultatet visade att över 80 procent av rö-

Varumärken för Korol respektive Gyttorp, båda med 
tydliga heraldiska influenser i syfte att stärka företagens 
image av framgång och kvalitet. 



99:2014 Vapenbilden  13

karna ansåg att det vapenförsedda paketet var 
bättre. Här gavs värderingar som hög kvalitet, 
mer tilltalande, högre pris och attraktivt de 
högsta siffrorna. Louis Cheskin skriver i How 
to Predict What People Will Buy från 1967 att 
”It shows that even a small detail like a crest can 
be very important in the consumer acceptance. 
Apparently, in the unconscious, or subconsci-
ous, the crest is associated by consumers with 
quality and prestige”.

För att få reda på hur reklambranschen tän-
ker så kan vi kika på några exempel. Vi börjar 
med Korol. De arbetar inom finanssektorn 
och är rådgivare åt folk med mycket pengar. 
Ägarna har slaviskt påbrå och har som mål 
att vara kungar bland sina konkurrenter och 
eftersom Korol betyder just kung så ville de 
ha en logotyp som är kraftfull och modig som 
visar att de är stolta över sitt värv.

Här kan vi se hur man låtit sig inspireras av 
lejon, både heraldiska och i form av statyer. 
Den slutliga logotypen är ett lejonhuvud i 
profil krönt med en krona. Ett kraftfullt typsnitt 
togs fram och målet är nått. Lejonet signalerar 
tradition, trygghet och typsnittet är kraftfullt 
och självsäkert. Det är dessutom så annorlunda 
och har en gammaldags tonalitet vilket i sin tur 
förstärker känslan av att det är här en firma som 
har funnits länge och är att lita på. Skall man 
låta någon ta hand om ens förmögenhet vill 
man inte känna någon som helst tveksamhet.

De flesta i reklambranschen känner nog att 
även om blasoneringen ger en reglerad symbol 
som lämnar mycket över till trots, så finns det 
en kritik till (svensk) heraldik som helhet. Örjan 
Nordling på reklambyrån Pangea säger bland 
annat i en intervju i tidningen Cap & Design 
2010 att ”… det är en väldigt bra grundtanke 
med blasoneringen, där symbolinnehållet 
sammanfattas utan att detaljstyras. Men det 
svenska heraldiska språket behöver moderni-
seras och ta steget in i skärmåldern. Det är för 
”heraldiskt” och detaljerat, det borde vara mer 
designdrivet …”

Han hänvisar till andra länder där man 
lyckats bra.

De som fått i uppdrag att genomföra föränd-
ringar är säkert duktiga kommunikatörer men 
ofta är det ändå ganska uppenbara grepp. De 
har bara lyft fram och lyft ur de typiska element 
som utgör ett vapen och kompletterat med 
piktogram eller symboler för olika ändamål 
(Edenspiekermanns arbete med staden Am-
sterdam). Kontrapunkt i Danmark har gjort om 
Hotel d’Angleterres profil. Här har man använt 
alla de klassiska markörer som typsnitt och 
heraldik erbjuder. Dock är det mesta de gjort 
med vapenskölden och de andra elementen 
att renrita och gjort dem mer grafiskt drivna. 
Egentligen inget konstigt med det – det är 
något som ligger i den heraldiska traditionen. 
Grafikerna på Kontrapunkt har varit smarta 
när det gäller användningen och storleken på 
loggan. Det finns tre olika varianter som är 
optimerade beroende på i vilken storlek de 
presenteras.

Framtiden
I en tid av massproducerade artiklar i form-
sprutad plast som är billiga och tillgängliga 
för de flesta, så finns det även en motrörelse 
i form av det bestående och hantverksmässigt 
utförda. Här kan man tänka sig att tillverkare 
och marknadsförare även i framtiden kommer 
att fortsätta med bruket av heraldikens 
formspråk och dess element för att sätta en 
kvalitetsstämpel på grejerna oavsett om de 
är gjorda i plast eller av en hantverksmästare.

Stefan Bede
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Oslo lockade heraldiker
Norge lockade 150 heraldiker till 
spännande genealogisk och heraldisk 
kongress i augusti. Carl-Thomas von 
Christierson berättar om sina intryck 
därifrån.

Den 31 internationella kongressen för 
genealogi och heraldik genomfördes i Oslo 
i dagarna 13 till 17 augusti. 

Norge hade valts eftersom landet i år firar 
200 året för landets grundlag, Eidsvoll For-
fattningen, och Oslo eftersom det är 700 år 
sedan staden blev Norges huvudstad. Värdar 
var Norsk Slektshistorisk Forening och Norsk 
Heraldisk Forening som hade arrangerat en 
särdeles rikhaltig och varierad kongress som 
förlöpte välorganiserat och utan problem. 

Kung Harald V var kongressens beskyddare, 
Jan Eide var president för exekutivkommittén 
och Kaare Seeberg Sidselrud fungerade som 
generalsekreterare. 

Mer än 50 föredrag
Under de fem dagarna kunde de närmare 
150 deltagarna från 26 länder välja mellan 
litet över 50 genealogiska och heraldiska 
föreläsningar fördelade på tre lokaliteter 
i Försvarsmuseet vid Akershus fästning, 
Fanehallen, Artilleriloftet och Auditoriet. På 
fredagen kunde deltagarna välja mellan en 
utflykt till Eidsvoll eller en visning av staden 
Oslo. Borgmästare Fabian Stang var värd vid 
en mottagning på rådhuset och lördag kväll 
hölls den traditionella och festliga banketten 

Heraldiker och genealoger samlade i fanehallen på Akershus fästning under en kaffepaus. Foto: Jesper Wasling
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i Den Norske Frimurerordens hus. Också här 
fick deltagarna en visning av huset, bland annat 
i salen med de olika logernas vapen.  

Tønnesen, Bartholdy och Johannesen
Under kongressen utdelades ett antal pris. 
Allan Tønnesen erhöll Prix Dr. Walburga von 
Habsburg-Douglas för hans studie ”Magtens 
besegling, Enevoldsarveregeringsakterne af  
1661 og 1662” som utkom förra året. 

Nils Bartholdy fick emotta premio vicente 
de cadenas y vicent 2014 för sitt arbete som 
danka riksarkivets heraldiska konsult, och även 
norska rikrakivets heraldiska konsult, Knud Jo-
hannesen, fick ta emot ett pris, nämligen prize 
instituto araldico italiano 2014. 

Ett tema som inspirerade
Kongressens tema, ”Inverkan på genealogi 
och heraldik av stora händelser i en nations 
historia”, hade inspirerat till en lång rad 
olika föredrag som gick från speciellt norska 
förhållanden, heraldiska institutioner i 

England och Skottland, över hur de politiska 
förhållandena i 1300-talets Flandern och 
tjugonde århundradets Sovjetunionen fick 
betydelse för släktforskning till tidiga påvevapen 
och nya staters nationella vapen. 

Nordiska föreläsare var rikt representerade 
med 20 stk., ett tydligt vittnesbörd om de 
månge och allsidiga aktiviteter som försig-
går i varje lands heraldiska och genealogiska 
föreningar, och det på en nivå  som ofta upp-
märksammas i utlandet. Det är likaledes tydligt 
hur nordiske heraldiker och genealoger har 
etablerat ett brett internationellt nätverk. 

Från Finland föreläste riddarhusgenealog 
Johanna Aminoff-Winberg om de genealogiska 
problemen i förbindelse med Stora Ofredens 
finska flyktingar i Sverige, ett område hon 
studerade och beskrev i sin doktorsavhandling. 
Specialforskare John Strömberg från Finlands 
Riksarkiv talade om de sigill som skapades i 
forbindelse med Finland självständighetsför-
klaring år 1917. 

Från Sverige talade statsheraldiker Henrik 

SHFs ordförande Henric Åsklund och Sveriges statsheraldiker Henrik Klackenberg. 
Foto: Jesper Wasling
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Klackenberg om svenska riksvapnet utveckling 
från 1450 och beskrev de olika kungadynastier-
nas ändringar av riksvapnet. Som det senaste i 
det sammanhanget visade han även vapnen för 
prinsessorna Estelle och Leonore. 

Jur. dr. Martin Sunnqvist föreläste om Svea 
Hovrätts sigill i europeiskt sammanhang med 
ett förnämligt bildmaterial, och slutligen berät-
tade Henric Åsklund om Svenska Heraldiska 
Föreningens arbetet med digitaliseringen av Jan 
Ranekes arkiv. Det var glädjande att konstatera 
det stora intresse som dessa föredrag rönte 
bland den internationella publiken. 

Skottland ersatte Ryssland
Vid de internationella kongresserna är det alltid 
stor spänning om var de följande ska hållas. 
Så var det naturligtvis också i år, speciellt då 
det ryktesvis hade talats om Ryssland vilket av 
såväl politiska som humanitära skäl väckt oro 
och bekymmer. Men vid Bureau Permanents 
sammanträde beslöts att kollokviet 2015 skall 
hållas i Frankrike, närmare bestämt Saint-Jean-
du-Gard omkring 60 km nordväst om Nîmes 
i Provence, medan kongressen 2016 blir i 
Skottland. Detta var kanske något överraskande 
då det innebär det tredje arrangemanget i 
detta land inom de senaste 10 åren, men att 

döma efter det överväldigande och positiva 
mottagandet detta meddelande fick, ser de 
flesta redan fram mot detta. Det får nog ses 
som ytterligare ett erkännande av både de 
skotska arrangörernas förmåga och Skottlands 
enastående heraldiska arv. 

En fantastisk kongress
Kongressen i Oslo kommer att ihågkommas 
som en av de bättre. Som deltagare är det 
första man lägger märke till hur platsen och 
tekniken fungerar, vilka små detaljer visar 
att arrangörerna har tänkt längre än på det 
strängt nödvändiga, avvecklas kongressen 
tillfredsställande, var föredragen vidkommande 
och intressanta så förväntningarna infriades 
och inte minst – kände man sig välkommen. 

Vi har all anledning att tacka Norsk Slekts-
historisk Forening och Norsk Heraldisk Fo-
rening för det stora arbetet de lagt i kongressens 
förberedande och avveckling, för att man reste 
hem igen med nya kunskaper, nya vänner och 
trevliga upplevelser, och med förväntningens 
glädje till den kommande kongressrapporten 
där man i sinom tid kan fördjupa sig närmare 
i de många olika kongressbidragen. 

Carl-Thomas von Christierson

Martin Sunnqvist, Claus K 
Berntsen och Wilhelm Brummer 
tog del i Oslo-kongressen
Foto: Jesper Wasling
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Referensverk om Skåneland
Flensmarck fortsätter studera gods och adel

Nu är den här, den femte delen av Tor 
Flensmarcks serie Skånelands medeltid. Den 
här gången går författarene igenom gårdar i 
bokstaven G. Ett hundratal gårdar beskrivs 
med ägare och heraldiska vapen

Flensmarck har i Skånelands Medeltid-serien 
gjort en minst sagt imponerande undersökning 
av jordagods, jordägare och vapenförande 
släkter i Skåneland från medeltiden fram till 
mitten av 1500-talet. Allt stöds med gedigna 
käll- och litteraturhänvisningar.

Vad Flensmarck har gjort är en fördjupning 
och breddning av det arbete som Jan Raneke 
påbörjade i sitt arbetet Svenska medeltidsva-
pen. Redan där nämndes många gårdar men 
som underordnad uppgift. Flensmarck vänder 
på steken och sätter geografin i främsta rum-
met. Det gör att de två verken kompletterar 
varandra på ett fantastiskt sätt för den som 
försöker lära sig mer om medeltida lokalhis-
toria. Tor Flensmarck försöker sig även på 
att resonera kring möjliga men obevisade 
släktsamband och det gör att boken känns än 

mer relevant. resonemangen är för övrigt 
beskrivna just så, det kastas inte fram några 
obelagda åsikter.  

För dig som är intresserad av Skåneland är 
det ett verkligt referensverk.

Böckerna kan köpas direkt från Monitorför-
laget: http://monitorforlaget.se

Jesper Wasling

Frimurareheraldik i dagarna två
Svenska Heraldiska Föreningen inbjuder, i 
samarbete med Societas Heraldica Lundensis 
och Frimurareföreningen Eos, till ett semina-
rium om heraldik i Lund den 26-28 september 
2014, med föredragshållare och deltagare från 
såväl Sverige som våra nordiska grannländer.

För första gången ägnas nu ett helt semi-
narium åt heraldiken inom frimurarorden.  
Föredragshållarna reder ut begreppen kring 
heraldikens utveckling, historia och betydelse 
inom frimureriet. Medverkar gör bland andra 

Ronny Andersen, Nils G. Bartholdy, Eric 
Bylander, Kaare Seeberg Sidselrud och Martin 
Sunnqvist.

Information om seminariet publiceras på 
heraldik.se, på vår Facebook-sida och på Eos 
hemsida. Frågor skickas till shl@heraldik.org 
eller ring Claus 0731 - 50 29 39.

Välkomna till Lund den 26-28 september. 

Redaktionen



18 Vapenbilden 99:2014

Vapnet för Spaniens nye kung, Filipe VI, 
som efterträder Juan Carlos. 
Illustration: Carlos Navarro
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Juan Carlos abdikerar

Filipe VI ny kung av Spanien

Den 2 juni i år meddelade den span-
ske kungen Juan Carlos att han skulle 
abdikera. Detta skedde den 19 juni då 
sonen Felipe senare inför det span-
ska parlamentet svor kungaeden som 
Felipe VI. 

Den nye spanske kungen är 46 år och sedan 
2004 gift med Letizia (född Ortiz) och har två 
barn, Leonor och Sofia. Leonor är äldst och står 
näst på tur i successionsordningen eftersom 
Spanien tillåter kvinlig troföljd.

Ingen tornerkrage mer
Heraldiskt innebar detta att Felipe lade av 
den blå treflikiga tornerkrage han burit som 
tronföljare och prins, eller snarare furste, av 
Asturien. 

Som kung för han som personligt vapen 
Kastilliens kastell, Leons lejon, Aragoniens 
stolpar, Granadas granatäpple och Navarras 

kedjor. I hjärtskölden Bourbon-Ajous vapen. 
Det spanska kungahuset hör till denna gren 
av Bourbonerna. 

På skölden vilar den spanska kungakronan, 
skölden omges av Gylleneskinnets ordenskedja. 

Till skillnad från fadern Juan Carlos för 
Felipe VI inte det röda burgundiska korset 
bakom skölden och inte heller St. Ferdinand 
och Sta. Isabellas ok och pilbunt. Hans vapen 
skiljer sig också från Kungariket Spaniens riks-
vapen, genom att det senare har två pelare på 
ömse sidor, på dexter sida är pelaren omgiven 
av ett språkband med texten Plus, på toppen av 
pelaren vilar också en kejsarkrona. På sinister 
pelare vilar en kungakrona och språkbandet 
bär texten Ultra. Båda pelarna står på vågor.

Marcus Karlsson 

Illustration: Carlos Navarro
carlosnavarrog@outlook.com

Asturiens emblem under 
pre-heraldisk tid.

FAKTARUTA
Kungariket Asturien och kungariket León
Det kristna kungadömet Asturien uppstod i nuvarande 
norra Spanien efter den islamska erövringen av det 
tidigare visigotiska kungadömet. Austrien erkändes 
mot slutet av 700-talet av Karl den store och påven.
År 909 delade Alfons III av Asturien riket mellan 
sina söner. När sonen Garcias avled erhöll Ordoño 
av Galicien även León, och dennes son Ramiro II  
förenade León, Galicien och Austurien till kungariket 
León. 
   Vid den kristna återerövringen av Spanien var 
Austrien en viktig plats och därför får Spaniens 
tronarvinge sedan 1300-talet titeln prins/furste av 
Asturien. 
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Heraldiskt huvudbry i Hässelby
Hässelby Slott i Stockholm är ett char-
migt barockslott med en vacker park. 
Över porten sitter ett ståtligt alliansva-
pen (Bild 1). Den heraldiskt intresse-
rade kan lätt identifiera hjärtsköldarna, 
och med hjälp av Elgenstiernas Ättar-
tavlor ser vi att de tillhör riksskattmäs-
taren Gustav Bonde (1620-1667) och 
hans hustru Anna Kristina Natt och Dag 
(1630-1692). Men vänta lite… är det 
inte något konstigt med vapnen?

Bondevapnet är precis som man väntar sig; 
det är den friherrliga ätten Bondes fullständiga 
vapen så som det ser ut än idag (Bild 2). Men 
Natt- och Dag-vapnet? Anna Kristinas vapen 
återges som ett friherrligt vapen, kvadrerat, 
med hjärtsköld, friherrlig krona och två 
hjälmar. 

Det är inte korrekt. Hennes far Per Nilsson 
Natt och Dag var inte friherre – det kan man 
se hos Elgenstierna. Och tittar man närmare 
ser man att det är Bondes eldsprutande berg i 

fält 1 och 4, och Bondes två strömmar i fält 2 
och 3. (Bild 1) Vad är nu detta?

Obetitlade blir friherrar
Gustav Bonde tillträdde slottet 1652, då 
hans far Carl Bonde, som påbörjat bygget på 
1640-talet, avled. Gustav hade gift sig med 
Anna Kristina Natt och Dag 1648, och bägge 
var av gammal fin adel – men obetitlade. 
Friherretiteln hade hittills varit alltför hög för 
både Bondarna (den medlem av släkten som 
blev kung på 1400-talet tillhörde en helt annan 
och snart utslocknad släktgren) och Natt-och-
Dagarna (de medlemmar av släkten som kallade 
sig Sture, och som blev riksföreståndare i slutet 
av 1400- och början av 1500-talen, tillhörde en 
helt annan släktgren). Men 1651 var det dags: 
då upphöjdes Gustavs far i friherrligt stånd och 
fick sig ett riktigt friherrevapen.

De följande åren fick några medlemmar av 
ätten Natt och Dag åtnjuta samma upphöjelse 
– men det var en helt annan släktgren än den 
Anna Kristina tillhörde. Den friherrliga grenen 

Bild 1. Alliansvapen för makarna Gustav Bonde och Anna Kristina Natt och Dag
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visade sig dessutom ganska kortlivad och dog 
ut på 1660- och 1670-talen. Anna Kristinas 
släktgren förblev obetitlad.

Ståndsmässigt boende
Gustav Bonde, som nybliven friherre, måste 
naturligtvis ha ett ståndsmässigt vapen på 
sitt nya slott. Här dög det inte med bara det 
enkla stamvapnet – vi befinner oss ju mitt i 
högbarocken! Och att hans hustru då skulle 
ha bara sin nakna hjärtsköld över porten 
på Hässelby gick ju inte an. Dessutom hade 
hon ju (avlägsna) släktingar som faktiskt var 
friherrar, så det är klart att även hon skulle ha 
ett fullständigt friherrevapen. 

I brist på ett verkligt sådant fick man i stället 
på egen hand svarva ihop ett åt henne. Och vad 
vore enklare än att låna de kvadrerade fälten 
från Bonde-vapnet?

Problemet med hjälmprydnaden
Men hur löser man då problemet med Anna 
Kristinas hjälmprydnader? Som obetitlad adel 

har ju hennes familj bara en hjälmprydnad (Bild 
3). Lösningen blir enkel och elegant: på dexter 
hjälm sätter man Natt och Dags påfågelfjädrar 
och fänikor, och på sinister hjälm sätter man 
Bondarnas eldsprutande berg. 

Vi sena tiders turister
Idag kan vi sena tiders barn ta tunnelbanan till 
Hässelby, promenera i slottsparken och njuta 
av något av de musikaliska evenemang som 
numera bjuds på slottet. 

Och dessutom kan vi se resultatet av Gus-
tavs och Anna Kristinas heraldiska huvudbry. 
En kombination av Bonde och Natt och Dag 
som säkert var en helt tillfredsställande status-
markering för det unga paret på 1650-talet.

Mats Persson

Bild 3. Vapnet för den adliga ätten Natt och Dag. 
Källa: Raneke, Svensk adelsheraldik.

Bild 2. Vapnet för den friherrliga ätten Bonde. 
Källa: Raneke, Svensk adelsheraldik.
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Nya medlemmar
1/6 2014 – 31/8 2014

Bo Hübinette Håkansson 
Floragatan 10, 752 18 Uppsala
Lena Hübinette Håkansson 
Floragatan 10, 752 18 Uppsala
Jesper Grannas
Vidarvägen 4, 187 75 Täby

John Karlsson
Södra Esplanaden 2, 223 54 Lund
Linus Ringdahl
Ekholmsvägen 26 A, 589 25 Linköping
Leif  Ericson
Kedjestigen 5, 436 50 Hovås

Den 2 augusti såldes en kista på Bukowskis 
i Göteborg med ”dekor av adelsvapen ... 
varav det vänstra adelsvapnet tillhörande 
ätten Lilliegranat”, enligt auktionskatalogen. 
Initialerna H L G och A S L G samt årtalet 
1708 ger ytterligare ledtrådar.

Krutbruksdirektören Hans Lilliegranat (1631-
1700) var när kistan bemålades (1708) död 
sedan åtta år tillbaka. Hans änka Anna Sofia 

Lilliegranat, född von Hübener (1654-1739), 
var (åtminstone vid sin död) bosatt på Askenäs 
i Göteryds socken i Småland. Målningen ger 
belägg på vapnet för hennes släkt (hon var 
dotter till en amtman i Pommern). Sköld: 
I silver en röd lilja. Hjälmtäcke: Grönt, 
fordrat med silver. Hjälmprydnad: Tre gröna 
klöverblad.

Magnus Bäckmark

Anna Sofia Lilliegranats kista
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ERT
SLÄKT-

FÖRETAGS-
KOMMUNVAPEN

Handskuret i trä på 
traditionellt sätt ocH 
ytbeHandlat enligt era 
önskemål.

intresserad?

kontakta mig gärna, så 
kan vi göra något unikt 
med er vapensköld.

med vänlig Hälsning,

tHorleif aiff

t. a. träskärningar
anHaltsvägen 12
se-543 94 tibro
tel/fax: 0504-201 10

mobil: 0706-82 76 38
e-post: thorleifa@yahoo.se
www.bildhuggaren.se
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