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En ny ledning

Bästa medlemmar,
Som jag nämnt tidigare har vi sökt med ljus och lykta 
efter en ny webbmaster efter Alexander Ulltjärn 
och nu har vi hittat en i form av den mångårige 
medlemmen Tomas Bragesjö. Tomas tekniska 
kompetens är precis vad vi behöver för att kunna 
hålla webbplatsen med forum och databas rullande 
och ge webbredaktörerna det stöd de behöver i sitt 
arbete. Välkommen som aktiv i föreningen Tomas!
 
Föreningens härold sedan fem år, Joakim Pauli, har 
avsagt sig uppdraget. Han har varit härold under 
arbetet med tre utgåvor av vår medlemsmatrikel 
och vapenrulla och det ligger mycket jobb bakom 
detta, det är ett både omfattande och komplext 
projekt. Ett stort tack till Joakim för insatsen! 
Lyckligtvis har vi snabbt hittat en ny härold, nämligen 
styrelseledamoten Martin Trägen, som även kommer 
fortsätta som webbredaktör. Martin går in i den nya 
rollen med en del idéer om hur häroldssysslan kan 
läggas upp på bästa sätt och jag önskar honom lycka 
till med detta!
 
Sist men inte minst så lämnar Magnus Bäckmark över 
Vapenbildenredaktörskapet till Jesper Wasling som 
varit gästredaktör vartannat nummer sedan nr 88. 
Eller lämnar tillbaka egentligen, eftersom Jesper var 
redaktör för tre nummer efter Tor Flensmark innan 
Magnus tog vid i och med nr 51 år 2001. Magnus har 
alltså varit redaktör för inte mindre än 41 nummer av 
Vapenbilden under 13 års tid! En enastående insats 
och en stor bedrift att fylla så många sidor med 
spännande innehåll. Vapenbilden har genomgått en 
fantastisk utveckligen under denna tid, från 2*16 
svartvita sidor årligen till 4*32 sidor helt i färg. Varmt 
tack Magnus och lycka till Jesper!

illustra de heraldica

Henric Åsklund
Ordförande i SHF
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Välkommen till årsmötet

2014 års årsmöte hålls i Göteborg 
den 22 mars klockan 13.00. Det blir 
föredrag, gemyt och sedvanlig stäm-
moförhandling. 
Välkommen till Hotel Eggers på Drott-
ningtorget (precis vid centralstationen)  

Vilken väg ska vår förening ta? Ska vi satsa på 
att värva medlemmar, trycka fler böcker, ordna 
fler aktiviteter eller något annat?

Det kommer stämman att ta ställning och 
därför vill vi veta vad du har för idéer. Skicka in 
dina förslag till styrelsen senast den  15 januari.  

För oss är det viktigt att få in nya idéer. 
Högt och lågt - allt är välkommet så lnge det 
hjälper oss att sprida kunskap och intresse 
kring heraldiken. 

Sista dag för motioner till föreningsstämman 
är 31:e januari.

Redaktionen

Tävla om Årets vapen 2013 och vinn fina priser

Vår tävling ”Årets vapen” har pågått i många 
år. Först valde vi bland alla nya vapen som 
publicerades i Vapenbilden. Sedan, när Svenskt 
vapenregister kom till, valde vi att endast 
välja mellan de vapen som publicerats under 
vinjetten ”Nya vapen” i Vapenbilden och dessa 
var dessutom alltid godkända av antingen SVK 
eller Skandinavisk  vapenrulla. 

Nu gör vi om reglerna igen. Årets vapen 
2013 kommer att utses av en jury som utses 
av styrelsen. 

Tävlingsregler
1) Titta igenom SVK-sidorna samt under 
Nya vapen-vinjetten i alla fyra nummer av 
vapenbilden från 2013.
2) Ge dina tre favoritvapen 5, 3 eller 1 poäng. 
3) Skicka in ditt svar till marcus@heraldik.se.

4) Genom lotten dras vinnarna bland de som 
röstat på det vapen som vann. I första hand 
lottas en vinnare bland 5-poängarna, därefter 
fallande bland 3-poängare och 1-poängare. 
5) Om ett vapen publicerat av SVK underkänns 
kommer det att strykas från tävlingen. Likaså 
vapen som deltagit i omröstningen tidigare.

Mer information kommer i nummer 97:2014.

Priser
Vinnaren kommer att få ett bokpaket med 
våra tre egna skrifter samt två års medlemskap. 
Tvåan och trean får vardera ett exemplar av 
Carl Ugglas ”Inledning til heraldiken”.

Redaktionen
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Tack Magnus för ditt arbete!
Efter 13 år lämnar nu Magnus Bäck-
mark över redaktörskapet för Vapenbil-
den. 13 år av ständig utveckling - det 
är en imponerande gärning.

Det var sent 90-tal då jag först mötte Magnus  
Bäckmark. Han kom in som en frisk fläkt 
med många spännande idéer om hur vi skulle 
kunna utveckla vår förening och vår tidning 
Vapenbilden. 

Det var därför inte konstigt att han snabbt 
fångades in av oss andra som satt  i styrelsen 
och i Vapenbildens redaktion. Från år 2000 var 
han med i redaktionen och 2001 tog han över 
som redaktör. Det uppdraget har han behållit 
fram till i år. Och det med den äran.

Stora förändringar
Vapenbilden har under det senaste decenniet 
förändrats på ett sätt som nog ingen kunde 
förvänta sig när Magnus tog över. Då 

var tidningen en medlemstidning bland 
andra. Idag  är den på gränsen till ett riktigt 
populärvetenskapligt magasin, och det är en 
prestation med tanke på resurserna.

Layouten har renodlats, bilderna används 
på ett mer spännande sätt men inte minst så 
har antalet skribenter blivit många fler. Magnus 
enträgna arbete med att hitta nya medarbetare 
har visat att den heraldiska bredden i Sverige 
är större än vi någonsin kunde tro. 

En ny redaktion
Den här hösten har undertecknad tagit 
över som redaktör och självklart är Magnus 
fortfarande kvar i redaktionen. Tillsammans 
ska vi fortsätta utveckla Vapenbilden och målet 
är att tidningen ska fortsätta vara relevant, 
spännande och världens bästa heraldiska 
tidning. 

Jesper Wasling

Magnus Bäckmark vid årsmötet i Göteborg 
2010. Mannen bakom är Marcus Karlsson, 
likaledes medlem i Vapenbildens redaktion. 
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Vi presenterar våra nya aktiva

Thomas Bragesjö
Vår nye tekniske expert, tillika med-
lem sedan många år som vi äntligen 
lyckats övertyga om att engagera sig i 
föreningen. 
Nu låter vi honom presentera sig själv.

“Jag är i grunden datavetare och arbetar sedan 
min examen 2008 som programmerare med 
inriktning mot webben och databaser. Jag är 
även intresserad av Schack där jag spelat i 
Superettan.
 
Mitt uppdrag är att lösa det tekniska med 
föreningens hemsida tex om vi skulle vilja 
uppgradera till nyare version av Joomla eller 
om vi skulle gå över till Wordpress. Just nu 
använder vi Joomla och så fort min flytt blir 
helt färdig så ska jag börja bekanta mig mera 
med det.”

Martin Trägen (fd Svensson)
Nyss invald i styrelsen och nu både 
härold och webbredaktör och därmed 
den som kommer ha mest kontakt med 

medlemmar och andra intresserade. 
Vad har han tänkt sig?  

”Att vara härold är kanske det finaste 
förtroendeuppdraget som finns i en heraldisk 
förening. Min uppgift kommer att vara att hålla 
reda på medlemmarnas vapen. Ambitionen är 
att dessa ska finnas tillgängliga på hemsidan, 
vilket vi varit dåliga på under en period. En 
annan ambition är att vi ska fräscha upp hela 
hemsidan, ett projekt där vi just nu håller på 
att titta på olika alternativ.”

Jesper Wasling
Medlem sedan 1987, invald  styrelsen 
1993 och har gjort det mesta. Att kalla 
honom ny känns lite ovant, men inte 
desto mindre är han vår nye redaktör.

”Ja, det är inte första gången som jag är 
redaktör.  Jag var en tillfällig lösning kring 
mellenieskiftet  och har även varit gästredaktör 
några nummer under Magnus redaktörskap.  
Jag kommer att fortsätta i Magnus anda 
och försöka bredda tidningen än mer. 
Förhoppningsvis med än fler medredaktörer.”

Thomas Bragesjö Martin Trägen Jesper Wasling
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Sorø klosterkyrkas vapenfris

Om man är intresserad av heraldik, och 
semestrar i Danmark, bör man absolut 
göra en utflykt till den lilla staden Sorø. 
Den ligger en timmas tågresa väster 
om Köpenhamn, och där finns en av 
Danmarks största heraldiska sevärd-
heter: en romansk klosterkyrka med 
mängder av medeltida vapensköldar 
målade runt hela kyrkorummet.
 
Men även för den som inte bryr sig om 
heraldiken är Sorø väl värd en utflykt. Den är 
en vacker idyll i ett betagande landskap. Sorø 
kloster grundades på 1100-talet av medlemmar 
av den mäktiga Hvidesläkten, som hade stora 
jordegendomar i trakten. Staden växte upp 
kring klostret. 

Flera medlemmar av Hvidesläkten innehade 
det danska rikets högsta ämbeten under 1100- 
och 1200-talen. Den mest kände av dessa är 
ärkebiskopen Absalon (1128–1201). Han 
grundlade Köpenhamn och styrde Danmark –  
i gott samarbete med kungarna Valdemar I och 

Knut VI – under flera decennier. Absalon var 
en bildad humanist, en slipad politiker och en 
stor krigare; enligt en samtida vän och beund-
rare var han ”lika mycket viking som biskop”. 

Fastän han var ärkebiskop i Lund sökte han 
sig till sin barndoms trakter när han kände tiden 
lida mot sitt slut. Han dog i Sorø och ligger 
begraven på kyrkans förnämsta plats, alldeles 
bakom högaltaret (under den katolska tiden 
stod altaret längre åt öster, och Absalon låg då 
omedelbart framför altaret).

Knäcktes inte av reformationen
Genom hela medeltiden förblev klostret mycket 
rikt och betydande. Och inte ens reformationen 
lyckades knäcka Sorø som kulturcentrum. 
Redan i slutet av 1500-talet grundades en 
skola i de gamla klosterbyggnaderna. Under 
1600-, 1700- och 1800-talen utvecklades den 
till Sorø Akademi, som fortfarande finns kvar i 
form av ett modernt gymnasium med omkring 
700 elever.

Första hälften av 1800-talet var en guldålder 

Figur 1: Sorø klosterkyrka omgiven av Sorø Akademis byggnader. Foto: Mats Persson.

Ett minne från medeltidens Danmark
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Till vänster. Figur 2. Ärkebiskop Absalons vapen i Sorø. 
Detta vapen är dock felaktigt och har tillkommit vid en 
restauration på 1500-talet, när man hade glömt hur 
Absalons vapen verkligen såg ut. Idag vet vi att han 
förde bara en hjortkrona, och inte hela hjorten (se 
Verwohlt, 1984). Foto: Mats Persson.

för Sorø Akademi. Bland lärarna fanns några 
av Danmarks finaste humanister, till exempel 
diktaren B. S. Ingemann, vars psalmer även har 
letat sig in i den svenska psalmboken. Den mest 
kända är ”Härlig är jorden”. Googla på ”Dejlig 
er jorden” och läs den danska originaltexten! 
Den är om möjligt ännu vackrare än den 
svenska översättningen.(1)  

Vapenfrisen med 150 vapen
Men nu ska det handla om de medeltida 
vapensköldarna. De äldsta kom till under 
1200– och 1300-talen, men många är också från 
1400- och 1500-talen, och är målade i form av 
en sammanhängande fris som löper runt hela 
kyrkorummet ungefär tio meter över golvet.

Allt som allt består frisen av 150 vapen. 
De har målats om många gånger under 
århundradenas lopp och det finns en omfat-
tande diskussion bland heraldiker om vilka 
vapenavbildningar vi kan lita på och vilka som 
har korrumperats av okunniga och slarviga 
restaurerare.

 Främst ser man Hvidesläktens vapen, 
i olika versioner och för olika släktgrenar. 
Grundvapenet är fem gånger delat i blått 
och silver (eller guld), men det finns många 
varianter vad gäller antalet delningar. 

Hvidesläkten hade svenska anknytningar un-
der tidig medeltid. Åtminstone en Hvideflicka 
slutade som drottning av Sverige, nämligen 
Sverker d.y:s drottning Benedikta. Eventuellt 
var även Knut Långe gift med en Hvideflicka. 
I så fall skulle det flera gånger delade vapen 
som fördes av Knut Långes son Holmger 
Knutsson (död 1248), och som kan ses på hans 
gravtäcke på Historiska Museet i Stockholm, 
kunna komma från Hvidarna.(2) 

Till höger. Figur 3. Danmarks riksvapen, avbildat i Sorø 
klosterkyrka. Foto: Mats Persson.
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Absalons hjort
En gren av släkten förde också i blått fält en 
gyllene hjortkrona (Absalons vapen) medan en 
annan gren (”de jylländska Hvidarna”) förde 
i blått fält ett gyllene vagnshjul. Alla dessa 
varianter, ibland kombinerade i en kluven 
sköld, förekommer rikligt i vapenfrisen, men 
där finns också vapen för andra donatorer och 
potentater. Kyrkan visar en enastående rikedom 
på vapen från den tid då heraldiken stod som 
högst: enkla, vackra och slående vapen. En 
fröjd för ögat.

En klassisk gåta: hjärtan eller sjöblad?
Men vapenfrisen i Sorø är ”ei blot til Lyst”. 
Den är nyttig också – bland annat för de sentida 
heraldiker som grubblar över en av de klassiska 
gåtorna i nordisk heraldik. Frågan gäller vad 
det är för små röda figurer som beströr fältet i 

det danska riksvapnet: hjärtan eller sjöblad?(3) 
De flesta heraldiker anser att det är sjöblad. 

De stöder sig härvidlag på ett brev från 1306 
som beskriver vapnet för greve Jakob av Hal-
land (död 1310). Greven härstammade från 
en utomäktenskaplig son till Danmarks kung 
Valdemar Sejr och hans vapen är en variant av 
Danmarks riksvapen. 

I brevet står det på latin att nedre fältet i 
greve Jakobs vapen är fyllt av flores qvi dicun-
tur søblad, ”blommor som kallas sjöblad”. Av 
detta har de flesta heraldiker dragit slutsatsen 
att även figurerna i Danmarks vapen måste vara 
sjöblad. Greve Jakob och danska kungen var 
ju släkt, och därför måste de ha samma figurer 
i sina vapen!(4)

Greve Jakobs vapen
Men resonemanget är inte helt vattentätt. 

Höger. Figur 5. Vapen för en senare ättling till grevarna av Halland: en 
son till Erik Barnumsen (död 1368). Denna målning i Sorø (som eventuellt 
inte har vanställts under 1500-talet), plus bevarade sigill, ligger till grund 
för rekonstruktionen av greve Jakobs vapen i figur 4.

Vänster. Figur 4: Vapen för greve Jakob av 
Halland. Rekonstruktion från 1873 av ett 
1300-talsvapen som hade förvanskats till 
oigenkännlighet vid 1515 års restaurering.
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Brevet beskriver ju enbart greve Jakobs vapen, 
och inte det danska riksvapnet. Jag ska här inte 
ge mig in i denna komplicerade diskussion 
som bland annat handlar om huruvida 
grevarna av Halland, som representerade en 
utomäktenskaplig linje, eventuellt förde ett 
differentierat vapen med en annorlunda färg än 
den som som kungen hade i sitt vapen.

Till saken hör, att den direkta kunskap vi har 
om greve Jakobs vapen bara bygger på sigill, 
som ju inte återger tinkturerna. Men besökare 
i Sorø kan i alla fall ta sig en titt på en rekon-
struktion av hans vapen, i färg (se bild 4) (5). 
 I övre fältet ser vi i blått ett gående lejon i 
silver; det vapnet, men nu med lejonet upprest, 
utgör än i dag Hallands landskapsvapen. I det 
nedre fältet ser vi de omtalade sjöbladen och 
de är gröna. Man skulle alltså kunna tänka sig 
att 1306 års brev, genom att använda termen 
sjöblad, vill peka ut det speciella som skiljer 
greve Jakobs vapen från Danmarks riksvapen: 
figurerna är gröna (”sjöblad”) i stället för röda 
(”hjärtan”).

Restaurationer kan ha skadat
Jag ska inte diskutera denna fråga vidare; 
det skulle leda alltför långt. Diskussionen i 
litteraturen har i alla händelser varit omfattande 
och handlat om hur århundradens kyla och fukt 
kan ha förändrat den gröna och den röda färgen 
i kyrkomålningar, och hur heraldiskt okunniga 
hantverkare kan ha ”restaurerat” målningar på 
fel sätt. I synnerhet har diskussionen handlat 
om 1515 och 1871-73 års restaureringar. De 
kan ha gett oss sentida betraktare ett vapen 
för greve Jakob som kanske inte är helt 
tillförlitligt(6).  Jag nämner hela detta stora 
problemkomplex bara som ett exempel på 
de många intressanta frågor som har uppstått 
kring vapenmålningarna i Sorø. 

Men alla sådana akademiska frågor kan 
man ju strunta i. För en glad turist är det fullt 
tillräckligt att bara njuta av kyrkorummets och 
vapensvitens skönhet.

Mats Persson

Fotnot
1 För en inspirerande skildring av Sorø, både 
under det vapenskramlande 1100-talet och 
under det romantiska 1800-talet, se Böök 
(1950).
2 Se Verwohldt (1984).
3 För en kort diskussion om frågan, se Achen 
(1978, sid 186) och Svane (1994, sid 19-20). 
För en översikt över hjärtan och sjöblad i 
heraldiken, se Olsson (1999).
4 Se t ex Raneke (2004).
5 Före 1871-73 års restaurering av kyrkan 
fanns greve Jakobs vapen där i en form som 
var uppenbart felaktig. Förmodligen hade man 
på 1500-talet av någon anledning målat om 
vapnet på ett sådant sätt att det blev helt uppåt 
väggarna, och 1873 försökte man återställa det 
i dess ursprungliga skick.
 6 En kortfattad redogörelse för restaureringarna 
genom århundradena, med mer utförliga 
litteraturhänvisningar, finns hos Achen (1967).

Litteratur
Achen, S. T.: Heraldikens femten Glæder, 
G.E.C Gads Forlag, Köpenhamn 1978.
Achen, S. T.: ”Friserne i Sorø og Ringsted”, 
Heraldisk Tidsskrift, Bind 2, 1967.
Böök, F.: Strövtåg i Danmark, E. Munksgaard 
Forlag, Köpenhamn, 1950.
Olsson, M.: ”Sjöblad, lindblad eller hjärta?”, 
Heraldisk Tidsskrift, Bind 8, 1999.
Raneke, J.: ”Danska ’Söblad’”, Vapenbilden, 
nr 58, maj 2004.
Svane, E.: Det danske Rigsvåben og Konge-
våben, Odense Universitetsforlag, Odense 
1994.
Verwohlt, E.: ”Hvide-slaegtens heraldik”, 
Heraldisk Tidsskrift, Bind 5, 1984.
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Sveriges nationalsymbol Erik den 
helige. Idag mest en mytisk figur, men 
en gång han Sveriges mest kända 
symbol och själva bäraren av riket med 
skölden tre kronor.

För heraldikern är Erik den helige idag mest 
känd som ofrivillig inspiratör till riksvapnet Tre 
kronor. Ännu 850 år efter hans död påminns vi 
dagligen om honom. Men hur kommer det sig 
att detta katolska helgon, denne svenske kung 
överlevde allt från bångstyriga tronpretendenter 
från andra släkter, reformationen och den 
moderna världen? 

Det är temat i Henrik Ågrens bok om 
helgonkungen: Erik den helige – landsfader 
eller beläte? 

Från medeltid till idag
Ågrens bok är en gedigen genomgång av hur 
Erik den helige har behandlats genom seklerna 
med stark betoning på perioden 1500 till 1800. 
Författaren visar hur kung Erik redan under 
senmedeltiden förvandlades från en historisk 
kung bland andra till en högst levande symbol 
för riket Sverige. Den förvandlingen är, enligt 
Ågren, den främsta orsaken till att han inte 
behandlades lika styvmoderligt som övriga 
svenska helgon under 1500-talets reformation. 

För Gustav Vasa och hans ättlingar blev 
Erik en viktig pusselbit när det gällde att bygga 
upp en svensk kungamakt som motvikt till den 
danska. Helgonkungen åtnjöt en stor dyrkan 
bland vanligt folk i egenskap av just helgon. I 
propagandan gällde det då att föra över denna 
dyrkan från det helgonlika till det mer stats-
mannamässiga och i förlängningen få denna 
dyrkan att smitta av sig på kung Eriks legitima 
arvtagare – vasaätten. Historieskrivningen 

blev ett sätt att bygga upp bilden av en god 
centralmakt som trots att den inte var katolsk 
ändå hade band till det gamla Sverige.

För makthavare i alla tider har det varit 
viktigt att kunna legitimera sina anspråk. Inte 
minst om de tillskansat sig makten genom våld 
eller på annat kan anses vara fel. Ett viktigt sätt i 
det arbetet är användandet och kontrollen över 
symboler eftersom symbolerna kan användas 
för att skapa samhörighet och peka ut fiender. 
För en ny makthavare går det inte, visar Ågren, 
att kasta bort alla symboler som representerar 
den gamla ordningen. Några måste vara kvar 
men föras in i den nya.

En bild av en symbol
Henrik Ågren visar i sin mycket inträngande 
bok hur just Erik den helige i svensk historie-
skrivning användes som en symbol för riket 
och kungamakten. Och Henrik Ågren gör detta 
genom att dela upp boken i flera teman: Eriks 
roll som världslig kung, som kristendomens och 
kyrkans välgörare, som människa, som helgon, 
som rikssymbol och också hans legitimitet. 
Det är ett lyckat sätt för Henrik Ågren kan 
därigenom lättare tränga in i problemet och 
pedagogiskt förklara det för läsaren. 

Resultatet av hans undersökning är att det 
visar sig att bilden av Erik den helige förändras 
mer under upplysningstiden än under reforma-
tionen. Det är först på 1700-talet helgonkungen 
blir ett avskräckande exempel på en dålig 
härskare. Det hänger delvis samman med att 
historieskrivningen utvecklas och man blir allt 
mer källkritisk. Den mytiske helgonkungen får 
då stå tillbaka för den riktiga människan. 

Genom sin bok Erik den helige – landsfader 
eller beläte? lyckas Henrik Ågren ge en djupare 
bild av hur människor tänkte kring symboler 

Arvet efter Erik den helige
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under den tidigmoderna perioden i vår historia. 
Det är en kunskap som vi heraldiker har stor 
nytta av när vi studerar den heraldiska utveck-
lingen under samma tid, från 1500 till 1800.

Genom att jämföra med Erik den helige kan 
vi bättre förstå varför dåtidens heraldik ser ut 
som den gör och vad man ville uttrycka med 
sina vapenkompositioner. Den idéhistoriska 
kunskapen ger heraldiken en extra dimension 
bortom dess pompa och ståt.

Jesper Wasling

Henrik Ågren 

Erik den helige : landsfader eller beläte? - en rikspatrons 
öde i svensk historia

ISBN: 9789185767960   

Sekel Bokförlag/Isell & Jinert 

Riksklämman som skapades till Engelbrekts 
regering visar  Erik som bärare av riket 
Sveriges symboler. 
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Linköping stadsvapen är ett av de 
äldsta sigillen och den kanske första 
riktiga vapenskölden för en stad. Men 
var kommer lejonet ifrån?

Ursprunget till dagens vapen kan spåras tillbaka 
till 1300-talet, då Linköpings äldsta bevarade 
sigill användes i ett pergamentbrev.

I brevet daterat 1 augusti år 1300, utfärdat 
av ”Borgerskapet i Linköping” kungörs att 
kyrkoherde Finvid i Hässleby i deras närvaro 
erkänt att han på framlidne biskop Henriks 
tid överlåtit all sin rätt i ”Hyldæhult” med alla 
tillägor på biskopssätet i Linköping och dess 
föreståndare. Då nämnde Finvid emellertid 
hitintills för eget bruk behållit gården, överläm-
nar han från och med nu densamma med allt 
gods, innevarande års avkastning undantagen, 
i Linköpingsbiskopens händer.

Ett tidigt stadsvapen
Till skillnad från flertalet svenska städer har 
sigillet ett rent heraldiskt motiv i form av ett 
lejonansikte i sköld. Lejonet har följt med 
genom århundraden och är fortfarande stadens 
stadsvapen.

Den forskning som förekommit anser att si-
gillet är en variation av Bjälboättens vapen som 
visar ett lejon över tre ginbalkar och med fältet 
bestrött med hjärtan. Vapenbilden finns även 
på ett hängsmycke som påträffats i resterna 

av en bastu i kvarteret Ambrosia i Linköping.
Det antyds här att staden haft en nära kopp-

ling till de medeltida kungaätter som hade sitt 
huvudsakliga jordinnehav i Östergötland. En 
annan förklaring till vapnets motiv anses vara 
att det är talande och står för en latiniserad 
form av stadens namn, Leonkopung, det vill 
säga ”Lejonköping”.

Var kommer lejonet ifrån
Det har inte med säkerhet kunnat klarläggas 
huruvida kopplingen till Bjälbo-ätten eller 
namnet Lejonköping är det som i verkligheten 
varit upphovet till vapnet. 

Att sigillet har en sköldform inskriven i 
sigillets runda form, tyder på att det funnits ett 
äldre sköldformat sigill, på så sätt som är känt 
från Kalmar cirka 1250. Hur gammalt Linkö-
pingsvapnet är vet man inte, men det torde 
vara tillkommet under 1200-talets andra hälft.

Pergamentet med det vidfästa sigillet för-
varas i Riksarkivet. I Riksarkivet finns även 
ett pergamentbrev daterat 1360-05-01, med 
ett bättre bevarat sigilltryck av samma stamp.

Linköpings kommun använder ännu lejonet 
som symbol. Dagens kommunlogga från 2001 
är emellertid utan sköld men med samma 
pampiga lejon. 

Jörgen Ekholm

Varifrån kommer lejonet  i Linköpings stadsvapen?

Lejonköping 
eller 
Bjälbo

?
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Linköpings stads sigill från omkring 1300. En tolkning 
av sigillet till vänster.

Linköpings sigill från 1300-talet. Bilden ur 
Medeltida småkonst av Clara Nevéus.

B jä lbo -ät tens s ig i l l  som det 
såg ut i Birger jarls kontrasigill.  
Bi lden ur Harald Fleetwoods 
Svenska medeltida kungasigill I

En  avg ju tn ing  av  L inköp ings  s tads  s ig i l l .  
Foto: Jörgen Ekholm
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Italienska Sankt Mauritius- och La-
zarusorden är en italiensk dynastisk 
husorden under kungahuset Savojen. 

Greve Amadeo VIII upphöjdes 1416 av kejsar 
Sigismund till hertig av Savojen och detta hus 
härskade mellan 1730–1861 över kungariket 
Sardinen.

Sistnämnda år sammanfördes den Apennin-
ska halvöns småstater till det nya kungariket 
Italien där den första gemensamma riksdagen 
ägde rum i Turin år 1861. Då antogs den nya 
författningen och Victor Emanuel II, tidigare 
kung av Sardinien, utropades till kung av Ita-
lien. Enandet fullbordades dock inte förrän 
1870, då Rom intogs och Kyrkostaten drog sig 
tillbaka till Vatikanen. 

I det nya riket bibehöll  Sankt Mauritius- och 
Lazarusorden  sin ställning som huset Savojens 
andra husorden, näst efter Bebådelse- eller 
Annunziataorden. Denna orden grundades 
av greve Amadeus av Savojen redan år 1362. 
I Sankt Mauritius- och Lazarusorden Ordens-
statuter av år 1868, framgår i artikel 4 att 
Annunziataorden, bestående av en enda klass, 
enligt gammal sed medförde den samtidiga 
förläningen av Sankt Mauritius- och Lazarus-
orden Storkors. 

Kristen romersk general
Ordens har sitt ursprung i den riddarorden 

som hertigen Amadeo VIII av Savojen (1383-
1451) stiftade år 1434. Han hängav sig åt 
kontemplativ bön och ett asketiskt leverne 
och hans religiösa läggning fick honom att år 
1434 nedlägga regeringen i sitt hertigdöme, och 
dra sig tillbaka till en eremitliknande tillvaro i 
Ripaille. 

Där grundade han samma år “Militia Sancti 
Mauritii”. Orden inspirerades av den helige 
Mauritius som år 287 tillsammans med sin le-
gion avrättades för att de vägrat bistå Maximia-
nus vid militära repressalieaktioner mot kristna. 
Mauritius legion kom från egyptiska Tebe och 
bestod uteslutande av kristna legionärer. 

Enligt helgonkrönikan skall Mauritius ha bli-
vit begraven i Auganum i nuvarande Schweiz, 
senare benämnd Saint Maurice-en-Valaise.

Tjäna Gud i ensamhet
Mauritius till yrket var general och eftersom 
han med sina män dog för sin kristna tro 
blev hans exempel en stark inspiration för det 
militärt sinnade medeltida riddarskapet. Han 
har på grund av detta av somliga kallats den 
förste riddaren. 

Hertig Amadeo VIII hade för avsikt att 
ordensmedlemmarna skulle tjäna Gud i ensam-
het, avstå från världslig ståt och med goda råd 
vara fursten behjälpliga i statsärenden av vikt.

De som vid denna första tid intogs i orden 
utmärkte sig för sin djupa tro, sin nit och för 

Sankt Mauritius- och Lazarus

Helige Mauritius klöverbladskors

Helige Mauritius – och Lazarusordens kombinerade 
kors Helige Lazarus malteserkors

Kungahuset Savojens egen husorden
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sin återhållsamma livsstil. Samtliga av de första 
medlemmarna vid sidan av hertig Amadeo var 
änklingar. 
Efter hertig Amadeos död 1451 stagnerade 
orden till den grad att den stilla föll i glömska.

Uppväckt från glömskan
Detta skulle ändra sig drygt ett sekel senare när 
hertig Emanuele Filiberto av Savojen intog sin 
plats i historien. Han var en av Karl V trognaste 
allierade och tjänade också kejsarens son, den 
spanske kung Filip II, och vann i dennes tjänst 
en seger i slaget vid Saint-Quentin i franska 
Picardie 1557. 

Två år senare tecknades ett fredsavtal mellan 
Spanien och Frankrike i Château-Cambrésis, 
varvid Frankrike fick avstå det ockuperade her-
tigdömet Savojen som då återgick till Emanuele 
Filiberto. Hertigen beslöt då att återuppliva 
Sankt Mauritius Orden, vilket också skedde då 
han tog över styrelsen i sina arvländer.

Den 7 oktober 1571 bistod han åter den 
spanska flottan vid Lepanto i kampen mot den 
turkiske sultanens flotta. Vid detta slag lär han 
ha använt sig av Sankt Mauritius ordensflagga 
på sina tre fartyg. Flaggan visade det av grun-
daren Amadeo VIII bestämda ordenstecknet, 
ett vitt klöverbladskors (crux trifoliata) där de 
tolv klöverbladen möjligen kan ha utgjort en 
symbol för de tolv apostlarna. Mauritiuskorset 
hade också använts på savojanska mynt under 
hans faders, Carlo II, regering.                                                                                                                     

Mauritiusorden slås ihop med Lazarus
Emanuele Filiberto anhöll hos påven Gregorius 
XIII om formellt tillstånd att återuppväcka 
Sankt Mauritius orden. Det godkändes genom 
bullan “Cristiani Populi” som undertecknades 
den 16 september 1572. Den Militära och 
Religiösa St. Mauritius Orden underställdes 
först cisterciensernas ordensregler men det 
ändrades snabbt så att orden kom att lyda 
under  augustinermunkarnas regler. 

Endast två månader senare utkom en ny 
bulla, “Pro Commissa Nobis”, i vilken Sankt 
Mauritiusorden de jure medgavs rätten att 
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bilda en gemensam ordensorganisation med 
Hospitalära St: Lazarus av Jerusalem Orden. 
Denna medeltida orden hade sitt ursprung 
i korstågen och hade grundats för att vårda 
spetälska. Efterhand tillkom en kämpande gren 
som bestod av riddare och fotsoldater som 
själva var spetälska. 

Lazarusorden hade efter förlusten av det 
heliga landet fört en alltmer tynande tillvaro, 
och var vid detta laget i det närmaste utblottad 
men förvaltade samtidigt ett stort antal hospital 
för leprasjuka runt om i Europa. Sankt Mau-
ritiusordens stormästare Emanuele Filiberto 
erhöll genom påvens beviljan Lazarusordens 
samtliga hospital i Europa med undantag av 
de som befann sig i de spanska kronländerna. 
Och den 15 januari 1573 erhölls påvligt tillstånd 
att kombinera de två ordenstecknen, Sankt 
Mauritius vita klöverbladskors i vars vinklar 
Lazarusordens gröna malteserkors sitter in-
fällda; ett ordenstecken som än idag bärs av 
ordensmedlemmarna. 

De bägge påvliga bullorna publicerades av 

Giovanni Battista Valletta i ett band år 1699 i 
Turin (i det publicerade verket anges det latin-
ska namnet ”Augusta Taurinorum”).

Med Gregorius XIII välsignelse erhöll 
hertig Emanuele Filiberto stormästerskapet 
över denna nya orden som skapats genom 
att de tidigare två ordnarna slagits samman. 
Stormästerskapet förklarades vara ärftligt inom 
huset Savojen ”a noi et nostri successori del sangue 
nostro duchi di Savoia in Gran Magisteriato ereditario 
dell’uno e dell’altro Ordine”, med förpliktelsen att 
upprätthålla Sankt Mauritius- och Lazarusor-
den levande för all framtid. 

Nya krav på riddarna
För inträde i orden efter hand alltmer precisa 
och strikta inträdeskrav. Orden hade vid denna 
tid endast två klasser: storkors och riddare. 
Kommendörsgraden kunde tillfalla såväl 
storkors som riddare och innebar att man i 
egenskap av professriddare administrerade ett 
kommenderi.

Riddarna var starkt knutna till stormästaren  
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genom sin trohetsed. I deras plikter ingick 
absolut lydnad till stormästaren, fattigdom, 
samt att tjäna vid något av ordenshospitalen; 
försvara den katolska kyrkan och att visa 
äktenskaplig kyskhet. Det sista betyder att de 
skulle vara sexuellt avhållsamma under religiösa 
helgdagar, enligt reglerna från 8 januari 1714.  
Enligt tidigare ordensregler fick man bara gifta 
sig en gång och tidigast efter fem års novitiat i 
ett av ordensklostren. 

Krav på åtta anor
1714 års reglementet angav också att de 
probander som ämnade söka inträde till 
orden skulle presentera ett anträd som 
omfattade namnen på föräldrarna, far- och 
morföräldrarna samt de åtta fäderne- och 
möderneanorna tillsammans med vapenbild 
för respektive ätt. Till denna antavla skulle 
man också tilläga adelsrättsliga bevis för 
respektive släkts minst 200-åriga adelskap. 
Den som ansökte skulle också bevisa att alla 
anfäder och -mödrar framlevt ett distingerat liv 
utan att utöva yrken som kunde skada adelns 

anseende, såsom utövande av hantverksyrken, 
affärsidkare eller köpmän som själva sålde 
varorna över disk.  

Påven Gregorius XV hade dock redan den 
14 oktober 1622 utfärdat ett brev i vilket han 
angav att ingen borde bli vägrad inträde i ett rid-
derskap  om man för vinnings skull investerat 
sina pengar i större affärer förutsatt att man 
inte själv förestod en butik där varorna såldes 
till allmänheten över disk. 

Det finns fler exempel på dylik lagstiftning i 
de italienska staterna vilket visar att köpmännen 
både hade ambitionen att inträdda i städernas 
riddarskap men också att man var medveten 
om de sociala skillnaderna som fanns inom 
köpmannaskrået. 

Adelskap krävdes inte alltid
Emellertid kunde man även vinna inträde i 
orden utan att vara födda i det adliga ståndet. 
De som hade bevisat sin adelsrätt kallats 
rättsriddare, övriga kallades nådesriddare, 
cavalieri di grazia. Dessa skulle bevisa att 
de var legitimt födda inom äktenskapet, att 

Fram- och baksida av ett mynt under Emanuele  
Filibertos regering (1553-1580). Ett intressant 
och ovanligt dubbelt klöverbladskors ses här. 
På andra sidan ses huset Savojens vapen: på 
rött fält ett kors av silver.

Mynt daterat 1552 under hertig Carlo II. Här ses ett 
enkelt klöverbladskors.
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de tillhörde en hedervärd familj, att de inte 
härstammade från vare sig kättare, morer eller 
judar, att de var myndiga (minst 17 år) och 
ej skuldsatta. De bevis man i tillägg skulle 
framvisa var att man levde ett dygdigt och 
sedligt liv. 

Trots de uppenbara skillnaderna i inträdes-
krav för rättsriddare och nådesriddare så har 
medlemskap i St. Mauritius och Lazarusorden 
för nådesriddarna av hävd ansetts vara bevis 
för riddarens personliga adelskap. Detta be-
kräftas av de italienska adelsrättsliga källorna 
så sent som 1924 (Memoriale per la Consulta 
Araldica – Legislazione Nobiliare, sida 48) där 
man hänvisar till prejudicerande domar av år 
1832, 1834 och 1840. 

I samma verk nämns också att kaptener med 
10 års tjänstegrad ävenledes ansågs vara inne-
havare av ett personligt adelskap (domslut av 
år 1836) vilket sannolikt bidragit till att utforma 
inträdeskraven från och med 1868 års statuter.

Trots att inträdeskraven var strikta och 
välkända fanns det under 1600- och 1700-talen 
inget enhetligt publicerat regelverk som gemen-
samt behandlade inträdeskrav, ordensförvalt-
ning, plikter och privilegier. Lagtexterna blev 
istället löpande införlivade i ordens lagsam-
lingar allt eftersom de publicerades. 

Sålunda hittar man i den tidens regle-
menten beslut som fattades av stormästaren 
blandat med olika privilegier som tillkommit 
på påvligt mandat. Som exempel kan nämnas 
Stormästarens beslut från år 1727 som förbjöd 
ordensriddarna ”att äkta kvinnor som inte 
var adligt födda” (Editto Magistrale, 21 april 
1727)   , liksom ett påvligt Breve från 1749 där 
Benedictus XIV den 13 november bekräftar 
och erkänner ordensriddarnas rätt att ”delta i 
de påvliga audienserna med värja”  . 

Vapensköld bevis på adelskap
Andra regler från detta århundrade medgav 
probanden möjligheten att bevisa sin adelsrätt 
för någon av anorna genom att framlägga bevis 
för en kollateral släktings adelskap, om man 
samtidigt också bevisade det gemensamma 

släktskapet (Regio Viglietto, 16 november 
1781 och 22 mars 1782). Genom andra regler 
fastställdes att en kollateral släktings inträde i 
spanska Santiago-orden var tillräckligt bevis på 
den aktuella släktens eller anans adel. 

Bevis på legitim vapenföring kunde slutligen 
godkännas genom bekräftelse från en kunglig 
skrivare eller notarius, enligt Regio Viglietto. 

Det bör noteras att man i de savojanska sta-
terna inte medgav tillstånd att föra vapensköld 
om man inte innehade adelskap eller annan 
vapenrätt. Detta reglerades så tidigt som 1430 
av den förutnämnde hertig Amadeo VIII. 

År 1597 fick Katarina av Österrike i egen-
skap av hertiginna av Savojen ånyo förbjuda alla 
som inte hade laglig rätt därtill att föra vapen. 
År 1634 blev dessa regler återigen stadfästa, 
även om man nu godtog bevis på vapenföring 
av hävd och där det räckte med 60 års offentligt 
bruk och förande av vapnet. 

Savojen begränsar vapenrätten
Senare kom också Huset Savojen såsom kungar 
av Italien att vid upprepade tillfällen begränsa 
vapenföringen av sköld och hjälm till enbart 
de släkter som var erkänt adliga samt de släkter 
som hade gammal framstående position i 
samhället och som åtnjöt status i form av 
distinta civiltá, det vill säga att man tillhörde 
stadens framstående borgare.

Sistnämnda status krävde också ett formellt 
erkännande av de berörda myndigheternas sida. 
Den sista lagförordningen som begränsade 
vapenföringen utkom så sent som år 1929 och 
gällde alltså fram till republikens tillkomst 1946. 

Regelverket samlas och modifieras
Den 17 december 1816, under kung Vittorio 
Emanuele I av Sardinien, utkom för första 
gången ett samlat verk som omfattade Sankt 
Mauritius- och Lazarusorden samlade statuter 
och ordensregler. Dessa statuter blev 1831 
modifierade av kung Carlo Alberto och 
ytterligare ändringar följde 1837, 1838, 1840, 
1841, 1842, 1851, 1855 och två gånger 1857. 

Statuterna från 1831 fastställde nu att man 
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för att kunna bli nådesriddare måste inneha 
överstelöjtnants grad eller motsvarende civil 
värdighet . 

1868 tillkännagavs de nya statuterna som 
bland annat reglerade inträdeskraven till S:t 
Mauritius- och Lazarusorden  och i statuternas 
artikel 4 fastställdes också de fem nya ordens-
klasserna: storkors, storofficer, kommendör, 
officer och riddare. Av statuterna framgick i 
artikel 5 att de ämbeten som kunde komma 
ifråga för ett storkors var ambassadörer och 
ministrar samt generallöjtnanter och viceami-
raler (de bägge sistnämnda efter 8 års innehav 
av tjänstegrad) eller militärer med högre rang.

Övriga punkter i artikel 5 redogör noggrant 
för de militära eller civila tjänstegrader och 
ämbeten som kunde öppna upp dörren till det 
eftertraktade ordenstecknet. 

I efterhand tillkom ytterligare kungliga 
förordningar som reglerade ordenslivet, bland 
annat den 17 november 1907 samt det kungliga 
dekretet av 30 december 1929 som bland annat 
bekräftade ordensklasserna.

 
Rangordning för Italien 
16 december 1927 tillkännagavs också en för 
italienska riket allmän rangordning genom 
Reggio Decreto (nr. 2210). I denna ses 
ordensklassernas ställning inom rikets rang 
gentemot landets högre civila och militära 
ämbetsmän. 

Rangordningen 1927-1946 omfattade 
tretton klasser. Riddarna i S:t Mauritius- och 
Lazarusorden placerades i elfte klassens nr. 
1, före alla andra riddare av de italienska rid-
darordnarna och före kaptener. Klass tio inleds 

T.h. Helige Mauritius i Dopkapellet, Lunds Domkyrka

Ovan. Den Helige Mauritius i Magdeburgs domkyrka, 
här avbildad som en medeltida riddare
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med officerarna i S:t Mauritius- och Lazarus-
orden följd av officerarna i de övriga kungliga 
ordnarna. Klass nio omfattar överstelöjtnanter 
och i rang motsvarande civila ämbeten. Klass 
åtta inleds med kommendörer av S:t Mauri-
tius- och Lazarusorden följt av innehavare av 
överstes grad på nr. 14. Klass sju inleds även 
den med Sankt Mauritius- och Lazarusordens 
storofficerare följt bland annat av brigadgene-
raler på nr. 9. 

Storkors av S:t Mauritius- och Lazarus-
orden inleder klass sex följt av storkorsen i 
de andra ordnarna, plenipotentiära ministrar 
(envoyéer) på nr. 6 och divisionsgeneraler på 
nr. 17. annunizatariddarna hade  förövrigt rang 
i klass I, nr. 2 (före rikets ministrar), näst efter 
statsministern.

Som framgår av ovanstående så övergick S:t 
Mauritius- och Lazarusorden från att ha varit en 
djupt religiös och hospitalstjänande orden till 
att bli mer av en förtjänstorden inom det nya 
kungariket Italien, där den för övrigt innehade 
rang endast efter Annunziataorden. 

Som tillägg till italienska rangförordningen 
från 1927 kan nämnas att den italienska reger-
ingen sanktionerade det av Consulta Araldica 
(kungarikets Italien högsta adelsrättsliga in-
stans)  fattade beslut, nämligen att innehavare 
till italienska riddarordnar kunde föra respek-
tive ordenstecken på sin vapensköld, utan att 
behöva framlägga formell ansökan. 

Från stats- till husorden
Italiens siste kung, Umberto II, fortsatte  att 
som huvudman för Huset Savojen och stor-
mästare för S:t Mauritius- och Lazarusorden 
att förläna ordensvärdigheten till sina trognaste 
medarbetare även efter republikens tillkomst 
år 1946. Förläningarna fortsatte fram till hans 
död 1983. 

Han efterträddes som huvudman för sin 
ätt av sonen prins Vittorio Emanuele. Or-
densstatuterna ändrades 1985 till att premiera 
framstående tjänster till kungahuset såväl inom 
såväl det civila som militära området; inom ve-
tenskaperna, konsterna, handeln, industrin, ut-

bildning och inom humanitär verksamhet.  De 
nuvarande statuterna är från 10 oktober 1996.

Efter den italienska monarkins fall och 
republikens grundade har S:t Mauritius- och 
Lazarusorden fortsatt bevarat sin juridiska per-
sonlighet och har alltsedan den påvliga Bullan 
år 1572 en oavbruten historisk kontinuitet så-
som dynastisk orden tillhörande huset Savojen.  

Sjukhusen finns kvar
Trots den omvandling som orden genomgick 
under 1800-talet, från att ha varit en hospitalär 
orden till att bli en förtjänstorden, bibehölls 
de mauritianska sjukhusen genom privata 
donationer, allmosor och bidrag från staten. 

Sjukhusen kunde därför fortsätta att bedriva 
sjukvård under 1900-talets första hälft. År 1962 
införlivades de många ordensinstitutionerna 
och sjukhusen till den italienska statens sjuk-
husorganisation. 

Även om ordensegendomarna samt de 
gamla arkiven efter 1946 till största delen till-
fallit den italienska staten bedriver idag ordens 
4000 medlemmar ett aktivt humanitärt arbete 
framförallt inom sjukvård som helt finansieras 
av ordensmedlemmarna. 

Helige Mauritius i Sverige
I Sverige vördades St: Mauritius redan på 
medeltiden. Dopkapellet i Lunds Domkyrka, 
där många Lundabor idag gifter sig eller döper 
sina barn, var en gång ett kapell tillägnat 
den tappre riddaren som led martyrdöden. 
I kapellet finns idag också Mauritius namn 
ingraverat framför altaret samt en replik som 
föreställer Mauritius huvud. Gåvan kommer 
från domkyrkan i Magdeburg, vars fullständiga 
namn Dom Sankt Mauritius und Katharina 
vittnar om den gamla vördnaden för St: Moritz.   

Men även i senare tid har Sverige haft sin 
plats i Mauritiusordens historia genom den 
svenske friherren Bernard Otto Rehbinder. 
Han föddes 1662 och var i ungdomen fänrik 
vid Närkes och Värmlands regemente, sedan 
löjtnant vid livgardet och under en tid även i 
holländsk tjänst. Under det spanska tronföljds-
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kriget kom han i tjänst hos hertigen av Savojen 
där han slutligen 1713 blev generallöjtnant och 
riddare av Helige Mauritius- och Lazarusorden; 
han blev samma år även Annunziata-riddare. 
Han avled slutligen 1743 som stormarskalk för 
Sardinien. Bernard Otto Rehbinder var djupt 
religiös och antog den katolska läran under sin 
vistelse i utlandet. 

Under 1900-talet första hälft erhöll också 
ett antal skandinaviska diplomater denna orden 
eftersom kraven på katolsk trosbekännelse 
numera har fallit bort.

S:t Mauritius- och Lazarusorden styrs idag 
genom ordenskansliet som är stormästaren 
behjälplig och organiseras i delegationer för 
olika länder. Sverige ingår i den Skandinaviska 
delegationen vars representant är delegaten 
professor Ilkka Välimäki vid universitet i Turku 
(Åbo), Finland. Den nuvarande Stormästaren 
av S:t Mauritius- och Lazarusorden är HKH 
Prins Vittorio Emanuele, som är den 17:e i 
ordningen. 

Alexander Scheel-Exner

Hjälmtyper i Italien. 

Överst:  hjälm för en person som åtnjuter distinta civiltá

Nederst: hjälm för adelsman. Taget ur The Nature 
of Arms av Robert Gayre of Gayre and Nigg. 1961,  
s. 40 och 110. 

Källor
1. Regi Magistrali Provvedimenti relativi 
all´Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, 
preceduti da breve Storia dello stesso Ordine 
pubblicati in seguito a facoltá ottenutane dal 
Gran Magisterio. Torino, 1861. 
2. Handbuch der Ritter- und Verdienstorden 
aller Kulturstaaten der Welt innerhalb des XIX 
Jahrhundert. Maximilian Gritzner. Leipzig, 
1893.
3. Ordine de´ Santi Maurizio e Lazzaro. 
Decreto del Re Gran Maestro in data del 20 
Febbraio 1868 (Decreto del Re Gran Maestro 
che stabilisce nuove regole per l´ammessione 
e le promozioni nell´antico ed illustre Ordine  
de´ Santi Maurizio e Lazzaro in data del 20 
Febbraio 1868). Firenze, 1868.
4. Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. 
Statuto. 1996.
5. De l´acquisition et du Port des Armoires. 
Recuil du IV Congrés International des 
Sciences Généalogique et Héraldique, Paul 
Adam. Bruxelles, 1958.
6. Rivista Araldica, 1949, s. 306. Conte 
Zeininger de Borja.
7. Bolletino Officiale del Corpo della Nobiltá 
Italiana. Anno I, No. I. Nápoles, 1958.
8. Memoriale per la Consulta Araldica 
(Legislazione Nobiliare). Libreria dello Stato. 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Consulta 
Araldica del Regno. Roma, 1924.             S. 48.
9. Storia degli Ordini Equestri d´Italia. 
Orazio Napoli. Istituto Italiano del Libro 
Storico. Milano, 1936. S. 197.
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von Schultz vapenhistoria visar hur ge-
nealogiska missuppfattningar kan leda 
till nya oväntade vapen. 

Här kommer ytterligare en positiv synpunkt 
på Otto von Schwreins ”Adliga vapensköldar 
i Sverige”.

På ett och samma uppslag, sidorna 106-107, 
kan man se hur ett vapen har bildats genom 
att upptaga delarna av två andra. Hjärtskölden 
i Schultz von Ascheradens friherrliga vapen, 
en vildman med två röda rosor, var det vapen 
som bekräftades då två bröder adlades 1652. 
De sökte aldrig introduktion. 

Den äldre brodern baroniserades senare, 
som friherre nummer 58 vid det svenska rid-
darhuset. Den yngre ”försvann”.

En finsk gren
När den finska grenen av vår ätt von Schultz 
år 1840 introducerades på Finlands riddarhus 
anlade man där ett nytt vapen. Det var 
symboler för de introducerades verksamhet 
och element dels från Schultz-ättens vapen 
(vildmannen och rosorna), dels från vårt eget 
vapen som beskrevs först 1780 (trädroten och 
vinthunden).

Man hade nämligen i början av 1800-talet 
den felaktiga uppfattningen att vi härstammade 
från den yngre av de två bröder som adlades 
1652. Att detta var fel fick man i Finland känne-
dom  om 1940 och i Sverige först 1953. Men ett 
dylikt upptagande av vapenelement från äldre 
anförvanter (äkta eller inte) var inte ovanligt i 
gamla tider. Här är det ovanligt väl illustrerat.

Knut-Axel von Schultz 

Schultz vapen 
En historia med två slut

Konstnären Henrik Dahlström har på 
statsheraldikerns uppdrag nyritat Sve-
riges stora riksvapen. 

Riksarkivet presenterar en nyritning av Stora 
riksvapnet. Det lagreglerade emblemet är en 
av Sveriges statssymboler och är även kungens 
personliga vapen.

En ny konstnär
Det är Henrik Dahlström som gjort nyritningen, 
vilken nu anpassats för den digitala miljön.
– Det var hög tid, säger Henrik Dahlström. 
– Nu kan Stora riksvapnet återges betydligt 
skarpare på såväl skärmar som i tryck.
Han är utbildad vid Central Saint Martins 
College of  Art and Design i London och är 
sedan 2011 grafisk formgivar e vid Riksarkivet.

Jesper Wasling

Nyritat riksvapen 
av Dahlström

Sveriges riksvapen i Henrik Dahlströms tolkning, som 
endast vagt avviker från föregångarna. 

Släkten Schoults vapensköld.

Bild. Ronny Andersen
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ERT
SLÄKT-

FÖRETAGS-
KOMMUNVAPEN

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

intresserad?

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

med vänlig Hälsning,

tHorleif aiff

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

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

Vapen för familjen Marko Arosilta.



24 Vapenbilden 96:2013

Nu i höstas kom Christoffer von 
Warnstedts heraldiska arkiv i Svenska 
Heraldiska Föreningens ägo. Just nu 
gallras arkivet av undertecknad, Jesper 
Wasling. Därefter kommer samlingen 
att arkiveras hos Föreningsarkivet i 
Göteborg, där SHF sedan tidigare har 
samlingarna Rydholm, Sparre-Lindhe 
och Andersson. Alla samlingar är öppna 
för all typ av forskning.

Von Warnstedt var i sin livstid en ryktbar och 
stridbar heraldiker. Med pennan i hand gick 
han till angrepp mot det han upplevde var fel i 
den heraldiska världen. Några upplevde honom 
säkert som besvärlig. Andra uppskattade hans 
kunskaper.

En bred samling
I hans samling finns en betydenade heraldisk 
korrespondens. Där framträder en annan 
Christoffer, en person som argumenterar, 
lyssnar och ger råd. Samt uttryckligen ber om 
ursäkt för tidigare övertramp. Här syns också 
att Warnstedts främsta drivkraft var glädjen i 
heraldiken. Han önskade hela tiden veta mer. 
Warnstedts samling innehåller ett flertal manus. 

Några har varit publicerade, andra kom nog 
inte så långt. SHF hoppas kunna publicera ett 
flertal av dessa på vår hemsida de kommande 
åren. Han påbörjade också en heraldisk bok 
i stil med ”Heraldiken i Sverige” som inte 
blev klar, och en heraldisk handledning som 
likaledes fastnade i byrålådan. Den sistnämnda 
kanske inte kom så långt i innehåll, men dess 
synopsis är genomtänkt och kan mycket väl 

Warnstedts heraldiska arkiv
- En heraldisk skatt gömd i sex flyttkartonger

Några av den drygt 1 cm tjocka bunt med kopior på ofrälse släktvapen 
som fanns i Warnstedts arkiv.  Många vapen är tecknade av Brit Grep. 
Foto: Jesper Wasling

Chr is to f fe rs  von 
Warnstedts vapen.  
Bild: Ronny Andersen
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komma att ligga till grund för en digital heral-
disk handledning på heraldik.se.

Arkivet bestod av sex flyttkartonger fyllda 
till bredden med pärmar. Efter gallringen är 
materialet reducerat till en (1) kartong i arkivlå-
dor. Dels beror minskningen på att pärmar och 
gem tar mer plats än man kan tro, dels beror 
det på att mycket har rensats bort. Men låt inte 
historikern i dig vara orolig. 

Det som har gallrats är uteslutande kopior 
av artiklar och stenciler. von Warnstedts sam-
ling är ett barn av 70-talets kopieringsmaskin. 
Kopiorna av kopiorna är otaliga. Ofta förekom 
de i tiotal där endast ett papper sparades. Här 
finns hela böcker kopierade och eftersom vi 
som förening redan har dessa böcker i vårt 
bibliotek så slängdes även de.

Ofrälse vapen
Den positiva sidan av hans vilja att kopiera är 
hans samling av ofrälse vapen. I sig är samlingen 
inte intressant eftersom det är en katalog som 
mest var till för hans eget minne. Men den 

innehöll flera vapen som inte varit publicerade 
tidigare. Många av dessa är tecknade av Brita 
Grep och Jan Raneke. Dessutom fanns här ett 
flertal foton av ofrälse sigill och epitafier från 
1600- och 1700-talen, alla för ofrälse släkter. 
Det materialet kommer nu att överlämnas till  
webbgruppen och databasen Källan. 

SHF i arkivet
Christoffer var under några år aktiv i Svenska 
Heraldiska Föreningen, bland annat som vice 
ordförande. Han lämnade föreningen efter en 
tvist som tillhör det förgångna. 

Men hans korrespondens från den här tiden 
ger en en annan sida av konflikten än den som  
fram till nu funnits i föreningens arkiv. Och det 
är värdefullt för oss alla.

Arkivet kommer att gås igenom under 
vintern och en artikel om innehållet kommer 
till våren. 

Jesper Wasling 

I arkivet fanns flera manus som möjligen aldrig har 
varit publicerade. Om möjligt kommer dessa att 
läggas ut på föreningens hemsida de kommande åren. 
Foto: Jesper Wasling

En typisk bild av Christoffers sätt att föra anteckningar. 
Foto: Jesper Wasling
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En intressant heraldisk tradition har 
uppstått inom Nederländernas kunga-
hus. 

Först lite bakgrund. Nederländernas riks-
vapen är furstendömet Nassaus lejon i ett 
biljettbestrött fält, som visas i Bild 1.Regentens 
vapen är identiskt med riksvapnet.

När drottning Beatrix abdikerade den 30 
april 2013 lämnade hon riksvapnet och antog 
titeln Prinsessa av Nederländerna med därtill 
hörande personligt prinsessvapen. Hennes 
äldste son, Willem-Alexander, lämnade sam-

tidigt  sitt personliga prinsvapen och antog 
riksvapenet som sitt vapen. 

Oraniens och Nassaus vapen
De personliga prins- och prinsessvapnen 
bygger på vapnet för huset Oranje-Nassau, 
som är kvadrerat med Nassaus lejon i första 
och fjärde fältet, och Oraniens jakthorn i andra 
och tredje. 

Under större delen av 1900-talet har tra-
ditionen i Nederländerna, som mellan 1890 
och 2013 regerades av drottningar, varit att 
prinsgemålen kombinerar det vapnet med 

Könsneutral heraldik inom 
huset Oranien-Nassau

Bild 1. Nederländernas riksvapen, tillika 
regentens vapen. Källa till samtliga bilder: 
Wikimedia Commons.
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Bild 2: Personligt vapen för kronsprinsen Willem-
Alexander (fram till hans tronbestigning 2013) och för 
hans bröder Johan Friso och Constantijn. I hjärtskölden: 
Amsberg.

Bild 3: Personligt vapen för kronprinsessan Beatrix 
(fram till hennes tronbestigning 1980) och för 
prinsessan Beatrix (sedan 2013). I hjärtskölden: Lippe.

Bild 4: Personligt vapen för drottning Maxima av 
Nederländerna. I hjärtskölden: Zorreguieta.
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sitt eget familjevapen, antingen i en hjärtsköld 
eller i något av fälten. Barn till regenten för 
Oranje-Nassau-vapnet, och som en eftergift 
till den agnatiska principen infogar de faderns-
prinsgemålens familjevapen i en hjärtsköld. 
Kung Willem-Alexander är son till drottning 
Beatrix och Claus von Amsberg. Som kronprins 
förde han, och hans bröder, det vapen som visas 
i Bild 2:  Oranje-Nassau med Amsberg-vapnet 
i hjärtskölden.

Willem-Alexanders mor Beatrix var dotter 
till drottning Juliana och prins Bernhard av 
Lippe-Biesterfeld. Som kronprinsessa förde 
Beatrix, och hennes systrar, det vapen som visas 
i Bild 3, med faderns Lippe-ros i hjärtskölden. 

När Willem-Alexander tillträdde regeringen 
och antog riksvapnet behöll hans två bröder 
Oranje-Nassau-vapnet med Amsberg i hjärt-
skölden (Bild 2). Willem-Alexanders hustru, 
drottning Maxima, tillhör den argentinska 
familjen de Zorreguieta och för Oranje-Nassau 
med sitt familjevapen i hjärtskölden. I hennes 
fall har hovet nu försökt skapa en tradition att 

en gift kvinna ska ha en oval sköld; hennes 
vapen ser således ut som visas i Bild 4.

Ett avsteg för det agnatiska
Och här kommer det intressanta. Medan 
regentens barn tidigare, som en eftergift 
till det agnatiska synsättet, fört faderns 
vapen i hjärtskölden (Lippe, Amsberg) för 
nu kung Willem-Alexanders och drottning 
Maximas barn moderns vapen. Kronprinsessan 
Catharina-Amalia och hennes två systrar Alexia 
och Ariane för således Oranje-Nassau med 
Zorreguieta-vapnet i hjärtskölden (Bild 5). 
Det är egentligen helt logiskt, och ett trevligt 
uttryck för könsneutralitet inom den kungliga 
heraldiken. Observera dock att om/när de 
tre prinsessorna gifter sig, så ska de gå över 
till ovala sköldar; könsneutraliteten gäller inte 
sköldens form, utan bara dess innehåll. Men 
det är vackert så.

Mats Persson

Bild 5: Personliga vapen för kronprinsessan Catharina-
Amalia och för hennes systrar Alexia och Ariane. I 
hjärtskölden: Zorreguieta.
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Nu avskaffas straff vid brott mot lagen 
om skydd för vapen. Det föreslår en 
statlig utredning. 

I utredningen Vad bör straffas? (SOU 2013:38), 
som presenterades under sommaren, föreslås 
flera åtgärder för att begränsa användningen av 
straffrätt bland annat genom avkriminalisering 
eller så kallad depenalisering. 

Den senare formen, som i utredningen 
också benämns sanktionsväxling, innebär att 
den straffrättsliga sanktionen (fängelse eller 
böter) tas bort och ersätts med en adminis-
trativ sanktionsavgift som beslutas om direkt 
av berörd myndighet i stället för att dömas ut 
vid domstol. 

Utredningen utpekar det immaterialrättsliga 
området som väl lämpat för användande av 
andra sanktioner än straff. Redan idag används 
med framgång civilrättsliga sanktioner, till 
exempel vite, på området och behovet av en 
straffsanktion får anses begränsad. 

Utredningen menar att sanktioner i form 
av till exempel skadestånd eller utfärdande 
av förbud vid vite kan vara mer effektiva än 
dagens straffreglering och föreslår därför att 
straffbestämmelserna i lagen ska tas bort. 

I stället införs enligt förslaget en bestäm-
melse om rätt till ersättning för den vars beteck-
ning kränkts samt möjligheter till vite. 

Ett skydd för offentliga vapen
I lagen stadgas bland annat förbud mot att 
använda statsvapen, statsflagga eller annat 
statligt emblem i näringsverksamhet utan 
tillstånd. Även kommunala vapen som är 
registrerat skyddas liksom FN:s namn och 
emblem. Överträdelser bestraffas med böter. 

Lagens straffbestämmelse tillämpas dock 

mycket sällan; under åren 2006-2010 inte 
alls. Bakgrunden till regleringen finns i Paris-
konventionen för skydd av den industriella 
äganderätten från 1883 (och som Sverige till-
trädde 1885) samt senare tillkomna ändringar. 
Pariskonventionens skydd är dock inte av 
straffrättslig karaktär utan kraven som uppställs 
handlar bland annat om att registrering ska 
vägras eller ogiltigförklaras.

Lagen (1970:498) om skydd för vapen 
och vissa andra officiella beteckningar upp-
märksammades i Vapenbilden på sidan 19 i 
nr 91:2012. 

                        Andreas Anderberg
 

Inte längre straffbart att bryta 
mot vapenlagen

Ny sajt för 
heraldisk konstnär
Vår kungliga ordensmålare, Leif  Ericsson, har 
öppnat en hemsida där han presenterar sitt 
heraldiska arbete och övriga konstnärskap. 
Här kan man se Leif  i arbete med ordensvapen 
likväl som hans naturmålningar.
www.leifericsson.se

Redaktionen
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En app 
för riket

Heraldiken tar ännu ett kliv in i den mo-
derna teknologin när Statsheraldikern 
ger ut en app om de svenska national-
symbolerna.

”Sveriges visuella identitet är nu anpassad för 
mobiltelefoner”, skriver statsheraldikern i sitt 
pressmeddelande inför lanseringen av appen 
Svenska symboler. 

Tajmingen var perfekt. Appen lanserades 
strax innan nationaldagen och fyllde ett behov. 
Dessutom är den grafiskt lyckad och exem-
plariskt kortfattad. Biträdande statsheraldiker 
Carl-Michael Raab har lyckats väl i den delen av 
projektet. IT–konsult Sebastian Öberg som har 
gjort appen fötjänas också att nämnas. 
Appen rymmer stora och lilla riksvapnet, ett 
avsnitt om Sveriges flagga och ett urval

av logotyper för myndigheter. Här finns ock-
så länkar till register över kommun-, län- samt
landskapsvapen. Tyvärr finns inte dessa med 
som bilder, vilket är synd och en brist.

Men, det finns några allvarliga men som 
överskuggar innehållet. Först måste det sägas 
att statsheraldikern är en myndighet och som 

sådan måste kvaliteten stå i fokus. Enskilda 
tjänstemäns egna åsikter ska inte lysa igenom 
i de handlingar som ges ut av en myndighet. 
Så har dock skett här. I stället för att vila på 
forskningen har statsheraldikern valt att tolka 
heraldiken i några omtvistade frågor och han 
väljer att frångå det historiskt belagda för att i 
ställer presentera en alternativ teori. 

Ett exempel på det är beskrivningen av 
heraldikens tinkturer. Här utelämnas purpur 
helt trots att det är en färg som förekommit i 
heraldiken allt sedan heraldikens första sekel. 
Om appen nöjt sig med att säga att purpur inte 
används inom offentlig svensk heraldik hade 
informationen varit korrekt, men nu fastställs 
åter en felaktig uppgift. 

Historien om tre kronor är väl förenklad 
och att vasatid skulle vara medeltid är en nyhet. 

Ändå. Ladda ner appen för det är den värd. 

Appen kan laddas ner i App Store och Google 
Play under namnet: Sveriges symboler.

Jesper Wasling
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Medlemsnytt

Avlidna
Fil dr Lars Wikström (1933-2013) var 
riddarhusgenealog 1988-1998 och ordförande 
för Svenska Nationalkommittén för genealogi 
och heraldik under ett antal år. Han var även 
redaktör för Kalender över Ointroducerad 
Adels Förening under 25 år, till och med 2005 
års utgåva. 

Lars beviljades Svenska Heraldiska Fören-
ingens förtjänstmedalj 2006.

Redaktionen

Lars var medlem av 
Cold inuorden,  vars 
gröna kors syns i hans 
vapensköld.

Nya medlemmar
1/9 – 1/11 2013

Boncina, Edward
Västerlånggatan 28 C, 241 31 Eslöv

Jonecrantz, Michael Jonasson 
Vindragaregatan 3 A, 417 03 Göteborg

.

Medeltidsgenealogen Hans Gillingstam 
har belönats av Svenska Fornminnes-
föreningen med Monteliusmedaljen. 

Fil. dr. Hans Gillingstam tilldelas 2013 års 
Monteliusmedalj för sina studier i genealogi 
och personhistoria.

Hans Gillingstam är Sveriges främste 
medeltidsgenealog. Han disputerade redan 
1952 på avhandlingen Ätterna Oxenstierna 
och Vasa under medeltiden: släkthistoriska 
studier (1952). 

Gillingstam har under många år varit 
verksam som redaktör för Svenskt biografiskt 
lexikon och har därtill författat en mängd artik-
lar och recensioner i olika vetenskapliga fora.
Bokverket Äldre svenska frälsesläkter, utgivet
av Riddarhusdirektionen, består av genealogier 
över främst de riksrådsätter som hade 

utslocknat på manssidan före Riddarhusets 
tillkomst. Ända sedan projektets begynnelse 
under tidigt 1950-tal till dess slutförande 2013 
har Hans Gillingstam medverkat som redaktör 
och forskare.

Hans Gillingstams arbeten kännetecknas av 
exemplarisk noggrannhet och vederhäftighet
och hans produktivitet är omtalad. Hans bidrag 
till kännedomen om Sveriges äldre släkt- och 
personhistoria är omfattande.

Medalj med tradition
Medaljen instiftades 1947 till Oscar
Montelius minne. Den utdelas för ”framstående
insatser på föreningens intresseområden,
främst arkeologisk forskning, men även den 
yttre kulturminnesvården och museiväsendet”.

Redaktionen

Hans Gillingstam prisad för sin forskning
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