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Svenska Heraldiska Föreningens skriftserie kom ut
med sin första volym Heraldik för Nybörjare 2005
(nytryck 2012), följd av Medeltidens härold 2008 och
nyutgåvan av Carl Ugglas Inledning til heraldiken
2011. Vad står då näst på tur?
Faktum är att skriftserieredaktionen har en lång rad
titlar listade. För 2014 är målet att samla de hundra
första vapnen i Svenskt Vapenregister i en volym där
de beskrivs med blasoneringar på både svenska och
engelska och illustreras med dels teckningarna från
kungörelserna, dels ett urval av andra konstnärliga
framställningar.
De jobbar också på ett mer fackmässigt komplement till Heraldik för Nybörjare, en vapenhandledning med den tyska föreningen HEROLDs Wappenfibel - Handbuch der Heraldik som förebild. Ett
stort verk som varit i vardande länge är en heraldisk
ordbok. Här önskar vi en lite mer påkostad utgåva, så
tryckning är avhängig att fondmedel beviljas.

årsavgiften

kontakta svenska heraldiska föreningen

Henric Åsklund
Ekoxevägen 9, 247 35 Södra Sandby		
henric@heraldik.se, 046–575 34
sekreterare Jesper Wasling
Kullagatan 3, 504 58 Borås
jesper@heraldik.se, 033-10 70 35
ordförande

kontakta heraldiska samfundet

Magnus Bäckmark,
Svinningevägen 38, 184 92 Åkersberga
magnus@heraldik.se, 08–756 37 90

sekreterare

tryck

På ytterligare länge sikt finns ännu två projekt. En
svensk heraldisk bibliografi, som skulle förteckna
svensk heraldisk litteratur genom tiderna. Sist men inte
minst har vi ambitionen att undersöka möjligheten att
ge ut den svenska heraldiska litteraturens kanske mest
sällsynta och svåröverkomliga verk: Henrich Keysers
Sweriges rijkes ridderskaps och adels wapenbook
från 1650.
Detta är Sveriges första tryckta vapenbok och
endast 10-15 bevarade exemplar är kända. Dessutom
är i princip inget exemplar exakt likt något annat, så
att ge en fullständig bild av verket är ett komplext
projekt. Läs mer om denna fascinerande vapenbok
på www.jenschristian.se/keyser/.

Affärstryckeriet i Falköping AB.

Thomas Falk iklädd (en kopia av)
Torgil Knutssons riddarhjälm från sekelskiftet
1300. Från den heraldiska utflykten i
Västergötland. Foto. Jens Christian Berlin

omslagsbild
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illustra de heraldica

Henric Åsklund
Ordförande i SHF

Vill du efterträda Jonas? Nya medlemmar
1/6 – 31/8 2013

Vår redaktionsmedlem Jonas Arnell
lämnar nu sitt uppdrag i föreningen
efter sex år och vi söker hans efterträdare.

Jonas Arnell kom med i redaktionen i och
med Vapenbilden 74:2008 och har sedan dess
kommit med många idéer och bidragit med
redaktionella insatser. Nu återgår han till att
vara en vanlig medlem och även lägga mer tid
på sin hemsida om ordnar och riddarsällskap.
Besök den gärna på www.arnell.cc/
Vi behöver nu en ersättare. Känner du dig
kallad? Hör i så fall av dig till redaktör Magnus
Bäckmark.
För oss är det viktigt att få in nya röster.
Vi söker inga experter utan intresserade
entusiaster som kan hjälpa oss att sprida
kunskapen om heraldiken.

Marcus Gulin

Dr Forselius gata 30, 413 26 Göteborg

Björn Kallur

Tomtebovägen 2 C, 792 34 Mora

Johan Krafve

Sävstigen 11, 165 71 Hässelby

Olle Lansinger

Överås parkväg 9, 412 74 Göteborg

Thomas Ljungquist,

Avenue Belle-Vue, 99 B-1410 		
Waterloo, Belgien

Roland Sporrong

Rungången 22, 423 46 Torslanda

Rättelse till VB 94:2013
Fotografen till Carl-Thomas von Christierson
artikel var han själv, inte Henric Åskund som
uppgavs i bildtexten.

Redaktionen

Vem får förtjänstmedaljen 2014?
Nu är det dags att åter nominera din kandidat till
vår gemensamma heraldiska medalj.

Du kan fritt nominera en svensk eller annan nordbo som
utmärkt sig inom heraldisk teori, som konstnär, som
föreningsaktiv eller kanske någon som i sitt yrkesliv gjort
något betydande för svensk heraldik.
Du som nominerar kan vara medlem men även andra
intresserade får skicka in förslag på lämpliga kandidater.
Styrselsen kommer vid sitt decembermöte att utse 2014
års medaljörer och dessa presenteras i Vapenbildens
februarinummer.
Medaljen utdelas på årsmötet i mars nästa år.

Vem vill du se
som medaljör?
Skicka in dina förslag
till styrelsen senast
den 31 november.
styrelsen@heraldik.se
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När Tyska Kejsardömet utropades den 18 januari 1871
fick järnkorset en framträdande
plats i den nya Kaiserstandarte.

Tyska Järnkorset firar 200 år
I år är det 200 år sedan världens mest
kända riddarsymbol, det tyska Järnkorset, delades ut för första gången.

Det tyska Järnkorset instiftades av Fiedrich
Wilhelm III av Preussen den 10 mars år 1813.
Järnkorset var då Preussens högsta utmärkelse
för tapperhet i strid och det skapades under det
begynnande tyska Frihetskriget mot Napoleon.
Järnkorset kom i tre klasser: Storkors, 1:a
klassen och 2:a klassen.
Vid dess tillkomst infördes en nymodighet,
nämligen att Järnkorset både kunde erhållas av
såväl meniga som officerare. Inspirationen till
denna egalitära regel kan ha varit den franska
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Legion d´Honneur men troligen också den
spanska kungliga San Fernando-Orden som
skapades 1811 för att premiera tapperhet i fält
mot Napoleons ockupationsarmé i Spanien.
Dittills hade ordnar i Preussen varit begränsade till officersklassen, medan underofficerare
och meniga fick nöja sig med medaljer och
utmärkelser. I stiftelseurkunden har man inte
angivit om Järnkorset var en orden eller en
utmärkelse.
När frågan slutligen ställdes till Konungen
svarade denne i ett brev (11 april 1813) att
Järnkorset både var en orden OCH en utmärkelse. Det konstaterades då också att endast
innehavarna av Järnkorsets 1:a klass från

Kommandoflaggorna för tyska
amiraler och viceamiraler under
Weimarrepubliken.

ordens-kansliets sida erhöll titulaturen Ritter
des Eisernen Kreuzes medan innehavarna av
2:a klassen förblev “Inhaber”. Dettta föranledde slutligen ett kungligt brev (6 juni 1815)
i vilket det framgick att innehavarna av bägge
klasserna kunde benämnas såväl riddare (Ritter) som innehavare. Kravet för att få en högre
grad inom orden var att man först erhöll den
föregående klassen.
Ett järnkors i vitt band
Under krigen 1813-14 och 1870-71 fanns även
Järnkorset 2:a klass med vitt band som i mindre
omfattning gavs till civilpersoner för ytterst
förtjänstfulla krigsinsatser (till exempel läkare,
vapenfabrikanter och borgmästare.)
Redan från begynnelsen var stor ära och prestige förenat med Järnkorset, vars tidiga privilegier bekräftas av dåtidens gällande regelverk.
Bland annat skulle vakter hälsa med skyldrade
vapen, innehavaren/riddaren hade även rätt till
hedersplatser vid altaret i samband med kyrkliga ceremonier och militära hedersbetygelser
vid en eventuell begravning på garnisonsorten.
Vid de krönings- och ordensfestligheter som
hölls i januari år 1816 hade Järnkorsets riddare
företräde framför preussiska Johanniterorden.
Korsets status regleras
Den fjärde december 1871 utfärdade Kaiser
Wilhelm I en Allerhöchste Kabinettsorder
som reglerade den inbördes ordning som
de tyska ordnar och utmärkelser skulle
anbringas på militäruniformernas släpspännen.
Man ser här att Järnkorsets 2:a klass hade

företräde framför samtliga av de i reglementet
angivna utmärkelserna, bland andra Kungl.
Hohenzollerska Husorden 3:e klass, Preussiska
Röda Örns Orden 3:e och 4:e klass samt
Preussiska Kronorden 3:e och 4:e klass.
Redan från början fick Järnkorset en
framträdande roll i den preussiska arméns
emblematik och snart sågs ett förgyllt järnkors
som spets över alla de fanor vars regementen
deltagit i striderna mot Napoleon. Järnkorset
kom att inkorporeras både i konungens fana
och i de fanorna som tillhörde drottningen
och kronprinsen.
Korset tas in i kejsardömet
När Tyska Kejsardömet utropades den 18
januari 1871 fick Järnkorset en framträdande
plats i den nya Kaiserstandarte som skapats för
detta tillfälle. [Bild 1]
Under Fransk-tyska kriget 1870-1871 förblev Järnkorset en central del i den Preussiska
och senare även i den Tyska arméns emblematik; ja så till den grad att den i själva verket
kom att utgöra en symbol för krigsmakten.
Detta förklarar att Järnkorset – ursprungligen
en kunglig Orden – också efter Weimarrepublikens grundande år 1918 fortsatte att fungera
som symbol för såväl armén som flottan och
därmed också förekom i rikets krigsflagga,
Försvarsministerns flagga liksom de tyska
amiralernas kommandoflaggor. [Bild 2]
Järnkorset återupplivades som Krigsorden
för tapperhet i fält under Fransk-tyska kriget
1870-1871, samt under såväl 1:a och 2:a Världskrigen. En ovanlighet är att ordenskorset under
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Under 1:a Världskriget präglades
järnkorset på de mynt som tyska
försvarsmakten lät cirkulera i
de av Tsarryssland erövrade
områdena i östeuropa.

1:a Världskriget präglades på de mynt som tyska
försvarsmakten lät cirkulera i de av Tsarryssland erövrade områdena i Östeuropa. [Bild 3]
Den 1 september 1939 utkom förordningen
som åter instiftade Järnkorsets orden. Denna
gång med en ny klass: Ritterkreuz des Eisernen
Kreuzes, där samtliga innehavare i praktiken
endast fick lov att benämnas inhaber.
Inga heraldiska privilegier
Det finns inga heraldiska privilegier knutna
till innehavare av Järnkorset. Däremot flera
exempel på vapenförbättringar där Järnkorset
ingått som heraldiskt motiv, speciellt från
perioden kring Tyska Frihetskriget samt
från Fransk-tyska kriget. Även om dessa
vapenförläningar är förhållandevis få kan det
med tanke på Järnkorsets 200-årsjubileum vara
av intresse att studera dessa närmare.
I första hand bör fältherren och marskalken
greve Gebhard Leberecht von Blücher omnämnas, han som vid slaget vid Waterloo var den
preussiska arméns befälhavare. Som tack för
sina insatset fick Blücher Järnkorsets storkors
samt titeln Fürst Blücher von Wahlstadt i til�lägg till godset Krieblowitz i Nieder-Schlesien.
I hans Serafimervapen från den 10 oktober
1813 ses den vapenförbättring. I första och
fjärde fältet ett fält av silver med den preussiska
örnen utan spira och riksäpple, i andra fältet
ses en representation av hans värdighet som
generalmarskalk, nämligen ett med omgivande
lagerkrans korslagt svärd och marskalkstav. I
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det tredje fältet ses på ett fält i guld ett järnkors.
Som mittsköld ses släkten Blüchers vapen,
med två gyllene nycklar på rött fält. Valspråket
“Vorwärts“ kan ses nedan på denna vapenplåt
som hänger i Riddarholmskyrkan. [Bild 4]
von Hardenbergs järnkorsvapen
Carl August Freiherr von Hardenberg (17501822) var preussisk utrikesminister under åren
1804-1806 och innehade i perioden 1810-1822
Staatskanzler-ämbetet. För sina framträdande
insatser under frihetskriget upphöjdes han
av Friedrich Wilhelm III den 3 juni 1814 till
furstlig värdighet (Fürst von Hardenberg). han
var en av endast två personer som under detta
krig erhöll Järnkorset 1:a klass efter att först
ha utmärkts med 2:a klassen med vitt band.
Enligt den vapenbeskrivning som anges
i Göttingische gelehrte Anzeigen av år 1824
(band 3, s.1491) ser man i första fältet Preussens örn i ett fält av silver. Det andra fältet visar
på ett fält av guld en muralkrona som omges
av en lagerkrans, vilket symboliserar hans höga
ämbete samt “Fosterlandets överhöghet“. I det
tredje fältet ses på ett fält i guld ett järnkors.
Det fjärde fältet uppvisar i blått fält två nycklar,
sannolikt vapnet för Rossdorff. Som mittsköld
ses släkten Hardenbergs stamvapen: på silverfält ett vildsvinshuvud med beväring i silver.
Detta vapen återges som det föreligger på
vapenplåten som hänger i Riddarholmskyrkan
(jmf. med Blüchers vapen, föreg. bild. [Bild 5]
Som man kan se på Serafimervapnet så är

Blüchers Serafimervapen med två gyllene nycklar på
rött fält. Vapenplåten hänger i Riddarholmskyrkan.

Hardenbergs Serafimervapen med det välkända
vildsvinshuvudet.

vapnet krönt av en friherrlig krona, något
som sannolikt beror på att förlagan för den
bemålade skölden skickats innan Hardenberg
upphöjdes till furstlig värdighet.

var den som gavs Helmuth Carl Bernard Graf
von Moltke (1800-1891). I egenskap av generalfältmarskalk var Moltke överstebefälhavare
för tyska armén under åren 1871-1888. Den 22
mars 1871 erhöll han en av de åtta Storkors
av Järnkorsets orden som fördelades under
Fransk-tyska kriget och hade den 31 december
1870 upphöjts i grevlig värdighet av Wilhelm I.
Vapenskölden visar ett järnkors i ett fält
av guld, med kung Wilhelm I chiffer i form
av ett krönt W i den övre korsarmen, årtalet
1870 i den nedre samt årtalen 1864 och 1866
över respektive dexter och sinister korsarmar
vilka anger årtalen för det Tyska Enhetskriget.
Mittskölden uppvisar släkten Moltkes vapen,
en sköld i guld med tre svarta orrar. Även
denna hänger i Riddarholmskyrkan då greve
Moltke den 10 augusti 1881 blev utnämnd till
Serafimerriddare. [Bild 6]

Vapenförbättring för von Nostitz
Ett annat exempel på vapenförbättring där
Järnkorset förlänats som vapenbild var den som
1865 av Wilhelm I medgavs till August Ludwig
Ferdinand Graf von Nostitz (1777-1866). Han
deltog under kriget 1813-15 som stabsadjutant
under Blücher och bidrog under slaget till Ligny
(1815) till att förhindra att Blücher själv blev
tagen som krigsfånge.
År 1838 blev han befordrad till generallöjtnant. Någon bild på vapenskölden har jag ej
kunnat hitta, men enligt källorna skall Nostitz
ha medgivits rätten att kvadrera sitt släktvapen
med Järnkorset.
Det sista av artikelförfattaren kända kungligt
förlänade vapenförbättringen med Järnkorset
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Järnkorset blir heraldiskt ornament
Seden att använda ordenskors som ”paraheraldiskt” ornament återfick under slutet av
1800-talet sin plats under den nyrenässans som
heraldiken då genomgick och flera exempel
föreligger från mellankrigstiden.
Ett känt exempel hämtar jag från Neubeckers Heraldik: Källor, symbolik, användning
som visar ett exlibris från 1942 tillhörande
den tyske arméofficeren Bernhard Freiherr
von Hoyningen-Huene. [Bild 7]
Ett kors med kultstatus
Det är värt att komma ihåg, att Järnkorset inte
bara är en militär utmärkelse för tapperhet, utan
också ett av världens mest kända ordenstecken.
Dess kultstatus hos vissa ungdomsgrupper
på 60–70 talen har lett till dagens spridning
av korset som nu har blivit ett modeemblem
och även flitigt används hos ungdomar inom
skating- och surfsporterna.
Men Järnkorset är fortsatt 200 år efter sin
tillkomst Tysklands främsta orden för tapperhet i strid, enligt de idag ännu gällande lagen
om titlar, ordnar och utmärkelser av år 1957
och som sådan också vederlike till övriga
länders förnämsta tapperhetsutmärkelser såsom Englands Victoria Cross, Spaniens Cruz
Laureada de San Fernando och USA:s Purple
Heart.
Men här ser historien ut att sluta. Tyskland
har beslutat att inte återuppväcka Järnkorsets
Orden vid en eventuell framtida väpnad
konflikt.

Greve Moltkes Serafimervapen där skölden ligger på
korset.

Alexander Scheel-Exner

Exlibris för den tyske arméofficern Bernhard
Freiherr von Hoyningen-Huene (1942) som
erhöll Järnkorset.
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Internationella Heraldikdagen
är lanserad!
International Heraldry Day den 10 juni
lanserades i april och fick en fin start.

Allt började med att polska Nova Heroldia
hade en diskussion på sitt forum och Elias
Granqvist agerade:
– Idén var i och för sig inte min, men jag
föll för den så fort jag hörde talas om saken
och då ordnade jag ett event här på Facebook,
säger han.
Initiativet fick genast stort genomslag. Inom
några dagar hade Facebook-sidan över 53medlemmar. Idag har sidan 157 följare.
Men varför den 10 juni?
– 10 juni 1128 fick Geoffrey Plantagenet en
sköld Henry I och det får stå för en början.
– Det finns ju så många andra mer eller mindre
seriösa saker som har sina egna dagar eller
veckor, så varför inte heraldik? Heraldik är värt
att fira, säger Elias Granqvist.
I år var det en testballong som släpptes.
Nästa år ska vi uppmärksamma dagen bättre,
eller vad säger ni därute. Kom gärna med
förslag till oss.
Stefan Bede
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Broderat monogram för Karl XI. Foto: Livrustkammaren

Fria bilder på nätet
40 000 bilder har släpps fria av
Livrustkammaren, Skokloster och Halwylska museet. Och det är bara början.

Till alla heraldikers glädje har Livrustkammarens,
Skoklosters slotts och Hallwylska museets
samlingsdatabas blivit fri på nätet. Det betyder
att du som forskar, eller bara är intresserad,
nu kan hitta bilder som illustrerar eller bevisar
dina idéer.
På deras gemensamma sida finns information om museernas samlingar, bilder av föremål och museimiljöer och de personer som
har tillverkat, ägt och använt föremålen. Det
finns bland annat måleri, vapen, möbler och
dräkter men också räkenskaper, böcker och
vardagsföremål. Du kan göra fritextsökningar
eller använda sökformuläret.
Databasen är under arbete och gäller bara
dessa tre museer. Fler bilder kommer och andra
museer arbetar också för att deras material
ska bli fritt.
Jesper Wasling
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Göta vapen, broderat tillsammans med en serie vapen
för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs
begravningståg 1633 (1634).
Tillverkare: Jörgen Seywollt. Foto: Livrustkammaren

Tornerbanér Adolf F Munck, använt under Gustav III:s
karuseller (låtsastornerspel). Foto: Livrustkammaren

Symposium om ordnar
lockade nyfiken publik
På temat ”Heraldik och ordnar” ordnade Svenska Heraldiska Föreningen
ett symposium tillsammans med Kungl
Maj:ts Orden.

I förbindelse med Svenska Heraldiska
Föreningens årsmöte 2013 hade föreningen
i samarbetet med ordensintendenten Tom
Bergroth på Kungliga Majestäts Orden
arrangerat ett symposium ”Heraldik och
ordnar”. Symposiet ägde rum lördag den 16
mars på Armémuseum.
Ett ämne för dagen
Ett synnerligen spännande program väntade
deltagarna.
Kungliga danska vapenmålaren Ronny
Andersen från Köpenhamn föreläste om det
danska ordensväsendet och dess heraldik, Tom
Bergroth om det svenska ordensväsendet och
dess heraldik, varpå vapenmålaren vid KMO,
Leif Ericsson talade om serafimersköldarnas
skapande och hur de målas. Som avslutning
gjorde Jonas Arnell en exposé över nordisk
ordensheraldik i internationell jämförelse.
Alla talare hade med sig ett utsökt bildmaterial som föredömligt illustrerade ordnar
och sköldar och gav en utomordentligt fin
utgångspunkt för efterföljande frågor och
kommentarer.
Elefantorden äldst i Norden
Danmarks äldsta och förnämsta orden är
Elefantorden med den regerande monarken
som ordensherre. Den utdelas till medlemmar
av danska kungahuset, utländska furstehus
och statsöverhuvuden och bärs i blått band
över vänster axel. Endast i undantagsfall ges
den till andra.

Till orden hör sedan år 1663 en kraschan,
ursprungligen ned två kronor symboliserande
tvillingrikena Danmark och Norge.
Elefantorden har sitt ursprung i ett brödraskap instiftat senast år 1457 av kung Christian
I under namnet Guds Moders Selskab. Brödraskapet var knutet till Heliga Tre Konungars Kapell i Roskilde domkyrka. Elefanten användes
av religiösa orsaker eftersom det symboliserade
kyskhet och renhet. Den tornbärande elefanten
kan även förbindas med Jungfru Maria. Efter
reformationen fick elefanten med tornet symbolisera Guds väldiga borg.
Ordens nuvarande utseende och statuter är
från 1693, då kung Christian V efter enväldets
införande flyttade ordenskapellet i Frederiksborg slottskyrka. Sedan år 1694 har elefantriddarnas vapen blivit upphängda i denna kyrka.
Dannebrogsorden tvåa i Danmark
Den andra danska riddarorden är Dannebrogsorden. Det är en förtjänstorden i flera
klasser som tilldelas danskar och utlänningar
för civil eller militär ämbetsgärning, för
särskilda insatser för konst, vetenskap och
näringsliv eller för främjandet av danska
intressen.
Orden instiftades år 1671 av kung Christan
V med bakgrund i legenden om Dannebrogen
som föll ner från himmelen. Statuterna är
från 1691 men orden reformerades av kung
Frederik VI år 1808. Sedan ursprunget gäller
att monarken är ordensherre. Storkorsriddarna
av Dannebrogsorden har sedan 1694 fått sin
sköld upphängd i Frederiksborg slottskyrka,
dock gäller detta inte längre för utlänningar.
Ordenstecknet, dannebrogskorset, är av guld
eller silver beroende på rang. Ordensbandet är
vitt med röda kanter. På korsets framsida ses
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Christian V monogram med texten ”Gud og
Kongen” och ett W för kung Valdemar, på korset ses den regerande monarkens monogram
med kunglig krona. Till de högsta graderna
hör en kraschan.
I det danska ordenskapitlet uppbevaras
riddarböckerna med alla elefant- och dannebrogriddarnas vapensköldar avmålade.
1748 ett märkesår för Sverige
Sverige fick ett ordensväsen år 1748 på initiativ
av riksrådet, sedermera kanslipresidenten, Carl
Gustaf Tessin som varit ambassadör i Wien,
Berlin och Paris. Han var väl förtrogen med det
franska ordenssystemet, och hade bland annat
kopierat Gyllene Skinnets ordensstatuter och
besökt dess ordenskyrka i Brügge.
Efter fransk förebild gav Tessin ut ett dekret
om instiftande av ett officiellt ordensväsen som
Sverige hittills hade saknat. Ordensstauterna
fastställdes av kung Fredrik I den 23 februari
1748 och avsåg instiftandet av Kungl. Serafimerorden, Svärdsorden och Nordstjärneorden.
År 1772 tillkom på Gustaf III:s initiativ
Vasaorden. Dessa utgör i dag de Kungliga
Svenska Riddarordnarna som administreras av
Kunglig Majestäts Orden med monarken som
ordnarnas ”Herre och Mästare”.
Serafimerorden tilldelas medlemmar
av det svenska kungahuset, till medlemmar
av utländska kungahus och till statschefer.
Kungliga Nordstjärneorden kan utdelas till
medlemmar av svenska kungahuset och till
utländska medborgare, medan Svärdsorden
och Vasaorden inte mera utdelas.
Vid serafimerriddarnas död får de sin vapensköld upphängd i Riddarholmskyrkan och
kyrkan gör en särskild serafimer-klockringning
på begravningsdagen oavsett var i världen
begravningen äger rum. Sköldarna målas av
ordens egen heraldiska konstnär.
Egen orden för frimurare
Kung Carl XIII instiftade år 1811 ett särskilt
kungligt nådevedermäle, Carl XIII:s Orden,
som endast skulle tilldelas svenska och ut12 Vapenbilden 95:2013

ländska frimurare. Den regerande konungen
var stormästare. Det är ingen riddarorden men
en officiell orden i en klass som fortfarande kan
delas ut, ett rött S:t Georgskors som bärs i rött
ordensband med guldkant.
Med anledningen av de Kungliga Svenska
Riddarordnarnas 250-årsjubileum utgavs år
1998 boken Kungliga Serafimerorden 1748-1998
under redaktion av ordenshistoriograf Per
Nordenvall. Här avbildas samtliga serafimersköldar fram till jubileumsåret med korta
biografiska upplysningar.
En egen ordensmålare
2006 utsågs Leif Ericsson till Kunglig Majestäts
Ordens heraldiska konstnär. Hans uppdrag är
att utföra de vapensköldar som skall framställas
åt varje innehavare av Serafimerorden. Före
Leif Ericsson var bland annat Bengt Olof
Kälde och David Friefelt ordenskonstnärer.
På symposiet berättade Leif Ericsson om
sina erfarenheter, synpunkter och om de val
konstnären måste göra vid utförandet. Här är
inte endast fråga om färg och teknik utan också
traditioner och formgivning. Serafimerstamboken från 1768 innehållande vapenmålningar
på lösa pergamentark är i detta sammanhang
en viktig heraldisk källa, fast den på inget sätt
är komplett.
Leif Ericsson framhöll hur skapandet
av en serafimersköld är en balans mellan på
ena sidan de givna elementen, det vill säga
vapenplåtens fastlagda storlek, devisbandet i
vitt med gyllene kant och typsnitt, den omgivande serafimerkedjan, riddarens namn och
titel, datum för utnämnandet och efterföljande
dödsdatum, och på andra sidan själva vapnet,
dess element och färger. Därtill kommer sedan
vapenmålarens egen stil och konstnärliga
karakteristika och förmåga att ge skölden en
särskild lyster.
Som exempel på det senare visade Ericsson
hur han målade seraferna med vingar i olika
schatteringar. I hans kedjor är några serafer
alltid ljusare än andra för att skapa liv och djup.
Intressant var även hur penseldrag och antal

färglager kunde ge helt olika verkan.
Leif Ericsson hade helt tagit med en
sköld som var under arbete och förklarade
hur han arbetade med att fästa slagmetal av
guld och aluminium, det sista för att undvika
oxideringen av silver. Sköldytan med den råa
metallen och konturer av vapnets heraldiska
element var ett utomordentligt levande bevis
på den långa framställningsprocessen och
konstnärens noggranna kännedom till material,
framgångssätt och koncentration i de olika
framställningsmomenten.
De efterföljande frågorna var många och
kunde lätt ha lagt beslag på den återstående
tiden.

Likaledes är riddarkapell med deras uppsatta
vapensköldar det fysiska uttrycket för detta
sammanhang, speciellt i de klassiska riddarordnarna som Strumpebandsorden, Gyllene skinnet, Röda örn, Elefant- och Dannebrogsorden
och självfallet Serafimerorden.
Diskussionen var livlig efter såväl detta
som de övriga föredragen, och vid dagens slut
avtackades talarna och speciellt amanuensen
Tom Bergroth som med stort tillmötesgående
hade fått symposiet på plats. Åhörarnas varma
applåder visade den stora uppskattningen som
både han och talarna rönte för dagens utomordentligt rika innehåll.
Carl-Thomas von Christierson

Ordnar som uppskattning
Jonas Arnell avslutade dagen med betraktelser
över ordnar och ordensväsen under rubriken
faleristiska uppskattningsbevis. En riddarorden
kan anses uttrycka ett kall, ett religiöst och
socialt sammanhang och visar på riddarens
plats i en hierarki.

Utnyttja de digitala
källorna

Hitta rätt bland
brittiska lorder

Runt om i världen digitaliseras nu gamla
handskrifter. Det gör att tidigare okända
böcker nu lätt kan få miljoner läsare, om man
hittar dem.
Tyska Rambow genealogie har samlat några
länkar på sin hemsida www.rambow.de. Främst
är det böcker som har digitaliserats av bland
annat det bayerska statsbiblioteket.
Här finns bland annat borgerliga vapenrullor från Schweiz som är ett värdefullt tillskott
till ens egna vapenboksbibliotek.
Digitala återutgivningar av vapenböcker
kommer att bli allt vanligare. Förhoppningsvis
leder det till att fler intresserar sig för heraldik,
både forskare och allmänhet.

Nu är den nya rullan over brittiska lorder, the
peerage, klar. Den offentliggjordes i augusti
2013 och kan laddas ner från College of Arms
hemsida: www.college-of-arms.gov.uk

Jesper Wasling

Jesper Wasling

The Roll of the Peerage är den officiella
listan over samtliga lorder (peers) som har ett
lordskap (peerage) i England, Skottland, Irland,
Storbritannien eller Förenade kungariket.
Både ärftliga lorder och de som har sin titel på
livstid finns med. Alla från baronett upp till
hertig och med information om innehavare,
släktnamn och lordskapets namn. Däremot
visas inga heraldiska vapen upp i denna rulla.
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Boktips

Maktens sigill
Författare: Allan Tønnesen
Titel: Magtens besegling
583 sidor
Förlag: Heraldiska sällskapet & Syddansk
universitetsforlag
När den danska staten 1660 tog sitt
första steg in i enväldet med dokumentet
Enevoldsarverejeringsakten från 1661-62.
Dokumentet undertecknades av omkring
2200 män från samhällets fyra stånd. Här finns
representanter från Danmark, Norge, Island
och Färöarna. Alla hade de sigill och dessa
har författaren Allan Tønnesen samlat i boken
”Magtens besegling”.
Det är ett fantastiskt material som verkligen
visar hur heraldiken och sigillografin fungerade
i praktiken i mitten av 1600-talet. Tønnesen har
dessutom samlat små biografiska anteckningar
om varje sigillägare vilket gör det än lättare att
använda boken för vidare studier och kanske
forskning om det danska symbolspråket under
1600-talet.
Jesper Wasling

En ny Rouge Croix Pursivant
John Michael Allen-Petrie utsågs i juli till
ny Rouge Croix Pursivant vid College of
Arms. Platsen har varit ledig sedan den förre
persevanten David Vines White 2004 utsågs
till härolden Somerset.
John Petrie är kanadensare, född 1980 och har
studerat vid Institut d’études politiques de Paris
och vid London School of Economics.
Jesper Wasling
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SVR 50 år av kvalitet
1963 kom det första numret av Skandinavisk
Vapenrulla och det första vapnet ut tillhörde
dåvarande statsheraldikern CGU Scheffer.
Fram till 2013 har 729 vapen publicerats. De
flesta svenska men även en stor mängd danska
och norska. Betydligt färre finska, men så finns
det här en språkgräns som kan förklara mycket.
Synd, för den finska heraldiken har mycket
att tillföra oss andra, även på famlijevapnets
område.
Skandinavisk Vapenrulla är en fröjd för
ögat. Kvaliten i teckningarna är genomgående
hög och skriften känns avskalad tidslös. Sedan
starten för 50 år sedan har endast några mindre
förändringar gjorts.
Exklusiviteten är högre än de 1500 kronor
det kostar att få med sitt vapen och det är
bara att hoppas att fler väljer att publicera sitt
vapen i Skandinavisk vapenrulla. I årets utgåva
fanns tio vapen med. Inför nästa år väntas fler
komma med. Redan nu börjar sidorna fyllas
på i det nummer som kommer att bli tjockare
än årets.
Jesper Wasling

Thorleif Aiff ver en av de hantverkare som hade hittat till
den nya medltidsmarknaden i Sjuhärasbygden.
Foto: Loke Wasling

Torpa bjöd på
medeltidsmarknad
En ny medeltidsmarknad har sett dagens
ljus. Och det är tur för det är få platser där
heraldiken gör sig så bra som just på en
medeltidsmarknad bland hantverkare och
riddare. När många andra går omkull väljer
ägarna till Torpa stenhus att bjuda in till
medeltidsmarknad. – Det är trevligt här i
Torpa, säger träsnidaren Thorleif Aiff som är
en av de utställande hantverkarna.
I hans stånd finns både vardagsföremål som
skärbrädor och vackra utskurna vapen som
skulle pryda ett rum i en slott, och än mer i
ett vanligt hem.
Jesper Wasling

Loke Wasling gömd bakom hjälm, ringbrynja och
vapenkläde. Skölden, nja inte så medeltida.
Foto: Jesper Wasling
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Boktips

Boktips

Imponerande verk om

Lär känna

danska Elefantriddare

Strumpebandsriddarna

2009 kom boken Riddere af Elefantorden
1559-2009 ut i Danmark. Nu är det dags för
en kort anmälan i Vapenbilden.
Boken går på sina dryga 470 sidor igenom
samtliga riddare av Elefantorden, ungefär 900
personer. Två samsas per sida i denna mycket
vackra och omfattande bok.
Författaren Jörgen Pedersen börjar med
en kort genomgång av ordens historia. Det
är kunskap som redan finns på annat håll och
hans fokus ligger därför på presentationen
av riddarnas vapen. Bilderna i denna bok är
hämtade från den ursprungliga ordensboken
och vackert presenterade.

Vilka var de, riddarna som fick vara med i
Strumpebandsorden? Det har författaren Chris
Green tagit reda på och hans efterforskningar
finns samlade i boken Lives and Times of the
Garter Knights 1348-1600.
Green har tittat närmare på 10 av de utnämnda riddarna och genom dem får vi lära
känna historiska slag som Crecy, Poitiers,
Najera, Homildon Hill, Shrewsbury, Verneuil
samt belägringarna av Orleans och Castillon
Författaren är medlem i Svenska Heraldiska
Föreningen och boken finns att köpa på Amazon.com för £15.50.
Jesper Wasling

Jesper Wasling

Spännande heraldisk höst i Lund
Vår vänförening Societas Heraldica
Lundensis bjuder på ett spännande
program för hösten 2013. Man kan
bara hoppas att deras ambition smittar
av sig på oss andra.

16/11, kl 18:00
Högtidsdag gåsmiddag.
Den offentliga heraldikens författningssamling.
Inledande föredrag av statsheraldiker, fil.dr
Henrik Klackenberg. Detta är föreningens årliga
fest och därför uppmuntras deltagarna att bära
högtidsdräkt, gärna med ordnar.

6/9, kl 11:30

14/12, kl 18:00
Heraldiskt julbord.
Åter en tillställning där man önskar att deltagarna
bär smoking (med ordensminiatyrer) eller mörk
kostym.

Heraldisk lunch

19/9, kl 16:00
Heraldiska seminariet VII.
Sun and Moon as Symbols of Law.
Inledning av Prof. Dr. Heiner Lück från MartinLuther-Universität Halle-Wittenberg.
Anmälan till martin.sunnqvist@jur.lu.se.
4/10, kl 11:30

Heraldisk lunch

30/10, kl 18:00
Heraldiska seminariet VIII.
Det danska kungavapnets konstnärliga utveckling
över 800 år med inledning av cand.phil. Nils G.
Bartholdy.
1/11, kl 11:30

Heraldisk lunch
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Den rätt studentikosa tonen på senhöstens två
festtillfällen uppvägs övriga möten av en betydligt
mer vardaglig klädsel där jeans funkar alldels
utmärkt.
Anmälan dig till shl@heraldik.org eller
0731 50 29 39.
Det går även att anmäla sig via Facebook:
www.facebook.com/SocietasHeraldicaLundensis

Vi kompletterar vår matrikel
I vår matrikel blev det några fel. Här
gör vi om och gör rätt.

I matrikeln 2013 finns 275 vapen publicerade.

Några har tecknats fel, andra kom inte med fast
att medlemmarna borde vara med. Det rättar
vi till nu genom att komplettera med det som
missades i matrikeln.

Chris Green

Otto von Schwerin

Erik Eriksson

Per Andersson

Elina Palomäki-Rückertz

Christer Blank

Kajsa Bede

Michael Thorén

Vapnet fick en delning för
mycket i matrikeln. Här är den
korrekta versionen.

För vapen Palomäki.
Tyvärr missade vi att ta med
hans vapen i matrikeln.

För vapen Palomäki.
Tyvärr missade vi att ta med
hennes vapen i matrikeln.

För det kombinerade vapnet
för Bede och Boberg precis
som sin bror Nils.

Medaljör 2013 vars vapen
presenterades på framsidan
av Vapenbilden nummer 93.

Medaljör 2013 vars vapen
presenterades på framsidan
av Vapenbilden nummer 93.

Hans vapen kom tyvärr inte
med i matrikeln.

För vapen Thorén.
Hans vapen kom tyvärr inte
med i matrikeln.
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Vår guide, därefter Irene Torstensson, Ingemar Apelstig, Rune Torstensson, Helena Brage, dotter, Pontus Rosenqvist,
Marita Wasling och Lennart Wasling. Sittande Anita Apelstig. Foto: Thomas Falk

Kålland bjöd på heraldisk fröjd
Gemytligt när Svenska Heraldiska Föreningen bjöd på heraldisk kulturresa till
Skara och Kållands ö i juni.

I juni återupplivades den gamla traditionen att
bjuda in medlemmarna till en kulturhistorisk
resa. Resans mål var Skara domkyrka, Råda
kyrka, Stola herrgård och till slut Läckö slott.
Ett femtontal medlemmar mötte upp till denna
träff heraldiker emellan.
Först besöktes domkyrkan i Skara där en kort
heraldisk guidning ägde rum. I fokus stod
det magnifika gravmonumentet efter Erik
Soop och Anna Posse, ett av Sveriges verkliga
praktverk från stormaktstiden och heraldiskt
vackert. Tyvärr delvis förstört.
En kort avstickare gjordes till länsmuseets
medeltidsutställning och turistbyrån där Skaramissalet förvaras. Missalet är Sveriges äldsta
bok, från 1100-talet, och finns här i original.
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Råda kyrka var nästa mål. En spännande
och vackert målad kyrka med flera begravningsvapen.
Därefter Stola herrgård där Kerstin Gustafsson guidade i denna imponerande strama herrgård, ”som en karolin i uniform”. Här fanns
mycket heraldiskt kvar från familjen Ekeblad
som lät bygga huset under tidigt 1700-tal.
Läckö slott var slutet på dagen. Dess barocka
arkitektur visar ytterligare ett sätt att framställa
heraldiken, som ju alltid är ett barn av sin tid.
Det är en fantastisk byggnad med en fantastisk historia, men utställningarna numera är
tyvärr inte lika spännande och givande som sina
motsvarigheter på 80-talet. Man kan bara hoppas att museets ledning åter igen får resurser
att satsa på utställningar likt den om flaggor
respektive medeltiden.
Jesper Wasling

Råda kyrka. Begravningsvapen för Paul Wingeflycht
(1661-1718). Foto: Thomas Falk

Thomas Falk i utan tunnhjälm i Råda kyrka.
Foto: Jens Christian Berlin

Råda kyrkas fantastiska tak beskådas av Ingemar Apelstig, Pontus Rosenkvist, Jens Christian Berlin, Lennart
Wasling, Helena Brage samt, sittande i var sin bänk: Marita Wasling och Anita Apelstig. Foto: Jesper Wasling
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ERT
SLÄKTFÖRETAGSKOMMUNVAPEN
Handskuret i trä på
traditionellt sätt och
ytbehandlat enligt
önskemål.

Era

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

Vapen för HMS Styrsö.

Mobil: 0706-82 76 38
E-post: thorleifa@yahoo.se
www.bildhuggaren.se

