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Nr 56, oktober 2003

Ett av H K H Prins Carl Philips nya exlibris (här förstorat) som han valde efter en
konstnärstävling anordnad av Svenska Exlibrisföreningen. Läs mer på sidan 130.
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Livdragon
och örn
H K H Prins Carl Philip
valde i slutet av maj två
exlibris bland de förslag
som inkommit i en tävling
anordnad av Svenska Exlibrisföreningen.
Det ena, se här intill, är en
linjeteckning som visar
Prinsens vapensköld hållen av
en livdragon. Konstnären är
Davor Zovko, som intervjuas
på sidan 156.
Det andra, se omslaget, visar vapnet i fanform, hållet av
Värmlandsörn,anspelandepå
att Prinsen är hertig av Värmland. Upphovsman är undertecknad.
Det omvittnas att den
designintresseradePrinsenva- L i vdragon r ekr yterad
rit mycket engagerad i sitt val som sköldhållare.
bland de förslag som inkommit från åtta av de elva tillfrågade exlibriskonstnärerna. Glädjande var också att
Prinsen tyckte sig behöva två exlibris, båda
heraldiska. Exlibris kan man ju ha fleraav,exempelvis till olika bokformat eller olika kategorier av böcker
i ens boksamling.
MagnusBäckmark
Komplettering i Vapenbildennr54 s85: Det varRiddarhusetsom
köpte von Utfalls sköldebrev; nr55 s 105: Den text som fallit bort i
bildtexternaär ”hjälmprydnad” respektive ”A M (Ave Maria)?”.
För innehållet i artiklar och notiser svarar respektive författare.
Att bidrag publicerats betyder inte att föreningen tagit ställning
till eventuella framförda åsikter. Citera gärna, med angivande
av källan! För eftertryck, inhämta först tillstånd från författaren.
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Besök i kine- Sköldebrev i
sisk ask
fokus
Lördagen den 16 augusti slöt 16 delta- Oväntat många deltog i heraldisk verkgare upp till årets upplaga av Svenska stad och specialvisning i Riddarhuset
Heraldiska Föreningens sommarutflykt. den 14 augusti.

Foto:MagnusBäckmark.

Evenemanget tog sin början i Nödinge kyrka, Efter norsk förebild existerar sedan den 3 maj
där Perolow Jonsson-Falck med sedvanlig den första heraldiska verkstaden inom SHF,
bravur guidade och berättade om sina under arbetsnamnet Fenix – en reverens till
mångåriga utgrävningar av kyrkan.
sin tids ledande svenske heraldiker, den
En oansenlig restauration utvecklade sig finskättade stockholmaren Elias Brenner
till en fullskalig arkeologisk utgrävning. Den (1647–1717), som hade en fågel Fenix i sin
prydliga 1700-talskyrkan öppnade sig likt en hjälmprydnad.
kinesisk ask och i dagen kom först 1600-talsHeraldiska verkstaden Öst – eller alltså Felämningar och sedan grundvalarna av en me- nix, om man så vill – hade den 14 augusti sin
deltida kyrka, daterad
tredje och hittills mest
till slutet av 1100-/
välbesökta sammanbörjan 1200-talet.
komsthemmahosunUnder den medeltida
dertecknad, med elva
kyrkan fann man gradeltagare. De flesta
var från tidigt 1000kom från stockholmstal.
trakten, men några
Mer detaljer om
även från andra delar
dennaspännandeoch
av Sverige.
fängslande historia
Jag berättade litet
finns att läsa på
om min vardag som
www.heraldik.se.
vapentecknare och
Uflyktsdeltagarna
flera hade med sig
drog sedan vidare, efböcker, tidningsurter lunch, till Lödöse Sköldebrevet för Håkan Karlsson i Björker yd klipp och annat som
1508, det äldsta i Riddarhusets samling.
museum.
cirkulerade från hand
Lödöse hade sin
till hand.
storhetstid runt år 1300 och övergavs år 1368
Vi blev totalt 22 stycken som därefter samdå handelsplatsen flyttades till Nya Lödöse, i lades i Riddarhusets bibliotek, där riddarhusGöteborgstrakten.
genealogen,HeraldiskaSamfundetsordförande
Var Lödöse låg var länge fallet i glömska Per Nordenvall lagt fram omkring tio olika
och så sent som 1905 återupptäcktes platsen. sköldebrev från olika tider ur samlingarna och
Sedan dess är ungefär en tredjedel av staden gav oss en fyllig skildring med sköldebrevens
utgrävd och man har funnit drygt en halv utveckling som en röd tråd.
miljon föremål, varav ett kräset urval finns
Ett referatav redogörelsen om sköldebrev,
att beskåda i museet.
med bildexempel, finns på SHF:s webbsida
Henric Åsklund www.heraldik.se.
MagnusBäckmark
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Ur träbildhuggarens verkstad
Detta foto: Magnus Bäckmark. Övriga foton: Thorleif Aiff.

Av Thorleif Aiff
Träbildhuggaren Thorleif Aiff i Tibro
berättar här om hur en tredimensionell
träskulptur växer fram från en platt
vapenteckning.
–Somträbildhuggarefårmanoftafrågan:”Hur
gör du för att få en platt bild att bli ett
tredimensionelltföremål?Detmåstevarasvårt
att veta vad som blir högt och djupt?”
Egentligen, brukar jag svara, är den frågan
redan avklarad då jag väl påbörjar arbetet, för
detta måste jag ha tänkt igenom redan på
ritstadiet, för att undvika ”överraskningar”.
Stor hjälp har jag om jag på förlagan ritar in
skuggor, om detta inte är gjort tidigare. Då
kan jag lättare bestämma om ytorna är konkava/konvexa, plana eller höga/djupa.
Här följer en beskrivning hur jag går till
väga:

Steg för steg

1. Jag börjar med att studera och eventuellt
förstora upp förlagan till önskat format.
Formatet påverkar tjockleken på ämnet. Ju
kraftigare ämnet är, desto större blir
djupverkan i slutresultatet.
2. Jag bestämmer fiberriktningen på ämnet
och ritar på konturerna. Därefter sågar jag ut

Ämnet utsågat och fastlimmat på platta.
132
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Thorleif Aiff visar upp en färdig skärning för
Sten All i Skövde, efter förlagaavJan Raneke.
ämnet och limmar upp det på en platta som
gör det möjligt att spänna fast det på hyvelbänken för vidare arbete. Det ska gå att ta loss
föremålet efter skärningen, så jag använder
endast några droppar trälim.
3. Nu börjar jag att grovforma – eller
skrubba, som vi säger – hela ämnet. Jag arbetar från de översta lagren och neråt, tills alla
ytor ligger rätt både vad gäller form och placering i nivå. De eventuella olyckor som inträffar i detta stadium går oftast att korrigera genomattmanlimmartillbakadebitarsomman
har tagit bort (om man hittar dessa!).
4. Därefter, då jag har skurit ned till några
millimeter när, börjar jag med den så kallade
finskärningen,påsammasättsomförut–uppifrån och neråt.
5. Nu gör jag en sista kontroll och kanske
en och annan efterskärning om jag upptäcker
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kstad

till exempel några fibrer som inte har släppt. I
möjligaste mån undviker jag att slipa plana
ytor. Dels för att behålla intrycket av hant-

S:ta Birgitta om
tinkturregler

Teckning: Davor Zovko.

Vårt700-årsjubilerandehelgon är den första
som skrivit om heraldisk teori i Sverige. I
hennes uppenbarelse IV:74skriver hon om
symboliken i en kristen riddares rustning.
”Sköldens märke bör vara av två färger, ty
intet skådas klarare och längre än det, som
är sammansatt av två skinande färger.”
(Tryggve Lundéns översättning.)
Jan-Eric Olsson

Kurländsk-livländsk-estniska friherrliga ätten
Engelhardts vapen, efter förlaga tecknad av
Magnus Bäckmark, klart för ytbehandling.
verk, dels för att det är lätt att av misstag slipa
bort distinkta kanter mellan olika ytor.
6. Nu är vapnet klart för ytbethandlingen.
Vissa kunder väljer att enbart låta olja in det
med linolja. Väljer man att järnvitriolbehandla
ett vapen gjort i ek och därefter kalka det före
oljebehandlingen, åstadkommer man ett rustikare
intryck. Oljefärg eller
linoljelasyr och bladguld
och bladsilver kan användas, om man vill.
Vapen Etter.

Sköldar presenterade av örnar, tupp och ekorre.

DenheligaBirgittaochhennesanvapensyns
påettavdefyravykortsomS HF har tr yckt
upp (jämför nästa sida). Översta sköldparet
visar hennes make Ulf Gudmarssons
(Ulvåsaätten) sköld och hennes egen sköld.
Därunder hennes far Birger Peterssons och
mor Ingeborg Bengtsdotters sköldar, följda
av farföräldrarna Peter Israelssons
(Finstaätten) och NN Birgersdotters och
underst morföräldrarna Bengt Magnussons
(Folkungaättens lagmansgr en) och Sigrid
NN:s sköldar (sistnämnda okänd).
Vapenbilden 56:2003 1 3 3
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Skicka heraldiska vykort
SHF har tryckt upp en
serie färgvykort med
fyra olika motiv.
1. Den heliga Birgittas
anvapen, av Davor
Zovko (se bild på
föregående sida).
2. Sveriges kungapar
1208–1439, av Magnus
Bäckmark.
3. Några exempel på
svenska medeltida släktvapen, av Jan Raneke.
4. Sveriges ärkebiskoparsvapengenomtiderna
(till 1985), av Bengt
Olof Kälde.

Medeltida släktvapen.

1–3 st kostar 10kr/st, 4–15 st 7:50 kr/st,16
st eller fler 6:50kr/st vid samtidig beställning.
Ange vid beställning vilket/vilka motiv Du
vill ha. Lägg till 20 kr till beloppet för porto
och expediering (till utlandet: 40 kr).
Beställning sker genom insättning av totalbeloppet på Svenska Heraldiska Föreningens
postgiro222790–8ellerbankgiro5142–9561.
Frågor? Kontakta Jesper Wasling (adressuppgifter se innerfliken s 130), som har hand
om distributionen.
Red.

Kungapar 1208–1439.

Ärkebiskopar genom tiderna.

På polska
Alfred Znamierowski: Insygnia, symbole
i herby polskie. Warszawa 2003, 215
sidor, inbunden. ISBN 83-7311-601-X.

Polen har stolta heraldiska traditioner som
En påkostad heraldikhandbok med inriktning inte står efter dess moderna bruk, som här,
på Polen, för den som förstår polska eller bara där staden Golenióws vapen inspirerat den
för de många färgbildernas skull.
MB grafiska profilen till lokaltidningen.
134
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... och i
Skottland

Michael Francis McCarthy: Armoria Sedium
– a Roll of See Arms used by the Catholic,
Anglican and Lutheran Churches, Thylachine
Press, Darlinghurst 2001, häftad, 280 sidor.
ISBN 0-9577947-1-1.

Klanen Arthur har efter 200 år åter fått
en hövding – som för ett sköldemärke
snubblande likt Sveriges lilla riksvapen.

Från Australien och Thylachine Press
kommer nu en tredje bok med kyrklig
heraldik.
Detvåföregåendeharbehandlat
heraldiken hos de katolska
biskoparna i Australien samt
vapnen för alla kardinaler
1800–2000.
Dennyabokenbehandlar vapnen för ett stort antal katolska, anglikanska
ochlutherskastiftfrånhela
Inför Limas
världen. I inledningen prekatolska ärkestift
senteras kort de olika kyri Peru höjer man
kornasheraldiskaskickoch
som svensk lite på
bruk. Sedan följer en preögonbr ynen.
sentation i färg av ett antal
Ärkestiftet för
utvalda vapen – från
nämligen i blått
Sverige Linköpings stift.
fält tre kronor
Huvuddelen av illustratioav guld ställda
nerna är dock svartvita.
två över en!
För varje stift eller ärkestiftmedelaskortnärdet
upprättades och i vilket
land det ligger. Ävenendel
nu upphävda stift, främst i
Tyskland, har tagits med.
Illustrationerna är en
fröjd för ögat, dock saknar
jag information om vapÅbo stifts originella nens betydelse och när de
äldre vapen med ett antogs.
MarcusKarlsson
ring pr ytt finger.

I oktobernumret 2002 av den skotska heraldiskaföreningensnyhetsbrev Tak Tentberättas
omSkottlandssenastutnämndeklanhövding,
James MacArthur of that Ilk, som är
hövding över klanen Arthur.
Klanen har stått utan hövding
under de senaste 220 åren
sedan Charles MacArthur
of Tirivadich dog utan
manligarvinge.Efterattandra
släktgrenar med bättre rätt
konstaterats utdöda kunde
Lord Lyon King of Arms
den 28 augusti 2002 erkänna
James MacArthur som ”Chief
of the Name and Arms of the MacArthur.
Honourable Clan Arthur”.
Som hövding har James MacArthur rätt
att föra det odifferentierade stamvapnet:
Azure three antique crowns Or. Vapnet är
detsammasomhartillskrivitssagokungenArthur med riddarna av det runda bordet. Det
som kännetecknar en ”ancient”, ”antique”
eller ”eastern” krona – på svenska: antik eller
orientalisk krona – är att triangulära spetsar
(ej bladspetsar) skjuter upp från kronringen.

Tre kronor även irländskt
Det svenska lilla riksvapnet blasoneras med
brittisk terminologi Azure three crowns Or.
Samma vapen, dock med kronor som är
”ancient”, förs också av den irländska
provinsen Munster. Munsters och Arthurs
vapen skiljer sig därigenom från det svenska
riksvapnet endast genom att kronorna är
antika.
Martin Sunnqvist
Vapenbilden 56:2003 1 3 5
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Teckning: Anthony Maxwell.

Tre kronor
i Peru...

Nederländska nyheter
Av Magnus Bäckmark

Teckningar :
RonnyAndersen.

Nederländska kungahuset har förlorat
en prins och tillökats med en kronprinsessa – med ett nytt vapen.
Drottning Beatrix gemål, prins Claus av
Nederländerna, avled den 6 oktober 2002 i en
ålder av 76 år. Vid sin upphöjelse till prins
hade han erhållit ett förbättrat vapen, kvadrerat mellan Nederländernas och hans tyska
släkt von Amsbergs sköldemärken.
Hans svärdotter, kronprinsessan Máxima,
förlänadesvapenden25januari2002avdrottning Beatrix. Enligt samma sedvänja som i
Sverige är huvudskölden gemensam för kungliga gemåler, medan hjärtskölden visar stam- Detta kvadrerade vapen gjordes för prins Claus
personligen. Till vapnet hör också två hjälmar.
Övriga kungafamiljen har huvudsköld + hjärtsköld.
Huvudskölden är en kvadrering mellan Nederländernas lejonvapen och Oraniens med ett
jakthorn, vilket avspeglar att titeln prins/
prinssesa av Oranien-Nassau ingår i kungahusets titulatur.
Nassau var ett tyskt grevskap som drottning Beatrix mormors ätt härstammar från.
(Nederländernasvapenärgenomtilläggavsvärdet och pilknippet en avledning från den ättens släktvapen.) Oranien var ett furstendöme
i Sydfrankrike som tillföll huset Nassau genom ett giftermål på 1500-talet.

Vargar och cypresser

Nytt kvinnligt nederländskt kungligt vapen vars
bilder har anknytningar till Tyskland,
Frankrike, Argentina och Spanien.
vapnet för individen i fråga. I kronprinsens
och hans syskons fall är det alltså von Amsberg, medan drottning Beatrix har sitt stamvapen Lippe (en ros) i hjärtskölden.
136
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Hjärtskölden ger officiell sanktion till det vapen
som skall ha använts tidigare i Máximas släkt,
Zorreguieta från Argentina, av baskiskt
ursprung – en borg uppskjutande från en
vågstamochomgivenavtvåcypresserochovan
åtföljdavtvåmotvändavargar.Enligtenannan
uppgift ska Máximas far i stället tidigare ha
fört ett kvasiheraldiskt vapen grundat på en
baskisk flagga överlagd av initialen Z.
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Anor som
argument
Av Magnus Bäckmark
Kilian Heck: Genealogie als Monument und
Argument. Der beitrag dynastischer Wappen
zur politischen Raumbildung der Neuzeit.
Deutscher Kunstverlag , München och Berlin,
2002. ISBN 3-422-06338-2.
Fil dr Kilian Heck analyserar i sin nu
utgivna avhandling från Hamburgs universitet 1997 genealogins och vapenHertig Ulrich III:s av Mecklenburg gemål brukets funktion i det sociala rummet
Elisabeth av Danmark († 1586) är avbildad under nya tiden.
med sitt vapen framför sitt anträd med
anvapen och porträttbyster på det kolossala Med hela staden Büdingen som exempel
studerar han hur vapen samverkar till den
gravmonumentet i Güstrows dom.

Pågreve Philipp II:s avNassauWeilbur g († 1492) gravhäll i
Kloster Eberbach håller en
ängel hans föräldrars vapen –
hans fars, kvadrerat mellan
Nassau och Saarbrücken
(Philipps farmor var Johanna av
Saarbrücken), och hans mors,
Isabelles av Lothringen.
138
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I Baden-Baden vilar markgr eve Friedrich a v Baden,
biskop av Utrecht († 1517). Hans 16 anvapen är
grupperade i allians parvis. Notera att biskopsvapnet är
framställt med hjälm, vilket var brukligt i det nordisktyska området ett gott stycke efter medeltiden, ej med
mitra. Sköldemärket är kvadrerat mellan Utrechts stifts
vapen (i rött fält ett kors av silver) och ätten Badens vapen
(i fält av guld en röd balk) – i Sverige bekant som kungens
farfars mor, drottning Victorias vapen.
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När heraldikerna kom
till Åbo

Hertig
Ludwig III
av Württemberg lät
1584 inreda
Neues Lusthaus i Stuttgart med
byster och
vapensköldar
för hans 64
anor. Här är
hans farmor,
Hedwig av
Münsterberg
(† 1531),
med sitt
vapen.

Av Magnus Bäckmark
Den 30 och 31 maj genomfördes den andra nordiska heraldikerkonferensen i
Åbo under temat ”När heraldiken kom
till Norden”.

På Åbo slott finns
dennastenskulpturav
Sten Sture den äldres
vapen från hans tid
som riksföreståndare
1470–97. Skölden
lig ger på tre rosor på
en rundel. I Slottskyrkan vilar både
hans och hustruns
vapenpåsammafigur
(rosorna förenklade),
och där är rundeln
rödmålad. Ett tecken
för Heliga Tre Konungars Gille som verkade i Åbo vid den tiden?
Vapenbilden 56:2003 1 3 9
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Foto: Magnus Bäckmark.

kulturella konstruktionen av relationer i det
sociala och politiska rummet.
Enligt Heck har vapen ett sorts underförstått kognitivt samband mellan sig. Ett
tydligt exempel på det är anvapenserier, där
endast vapnen för ansläkterna i en viss generation anor återges. Sambandet mellan
anvapnen framgår ändå av deras ordning,
och hela strukturen framhåller obönhörligen probanden (den, vars anors vapen återges).
På liknande sätt ”pekar” vapen gärna
underförstått mot en kärna, även till exempel i en stadsmiljö. Under den studerade
tidsepoken syftade till exempel Büdingens
”vapenvärld” till att markera territoriet och
etablera härskarfamiljens legitimitet.
Man fascineras av Hecks uppmärksammande på hur vapenbilder inte bara åtföljer utan delvis skapar de strukturer som
vi har levt och lever i, vilket naturligtvis
intebaragällerpolitiskastrukturerutanäven
rent tankemässiga; vår självuppfattning.

Konferensen hölls för första gången i Kalmar
2001, se Vapenbilden nr 50, s 722 f. Den
genomfördes denna gång på Åbo slott.
Från Danmark deltog 7 personer, från Finland
16, från Norge 10, från Sverige 17, många
med anhöriga.
Utöver föreläsningarna bjöds de tillresta på
en visning av Åbo slott och på fredagskvällen
en middag som Finlands Nationalkommitté
för Genealogi och Heraldik storstilat bjöd på. >

Efter lunchen på lördagen passade de flesta på att ta en titt
på domkyrkan. TV var där och
filmade ett kort inslag och
konferensflaggan vajade från
slottets torn båda dagarna igenom.

Färdig kulturimport

Sju föredragshållare gav från
olika vinklar en bild av
heraldiken som en färdig
kulturimport, där bild- och
stilelement till större delen
redan är färdigutvecklade och
överraskande likartade över
hela Norden, då de för första
gången möter i källmaterialet,
främst sigill, omkring 1200talets början.
Följande föredrag gavs: Nils
G Bartholdy: Det danske
kongevåbens oprindelse og de
ældste gengivelser. Lars
Tangeraas: Norges eldste
kongevåpen. Henrik Klackenberg: Heraldikens introduktion i Sverige – de första
hundra åren. Anders Segersven:Finlandsmedeltidaadelsheraldik. Knud Prange:
Danske våbenskjolde – de
forste generationer. Harald
Nissen: Den eldste personheraldik i Norge. Tuukka
Talvio: De finska landskapsvapnen–historiaochforskning.
Samvaron under pauserna i
föreläsningssalen på slottet,
under luncherna, den lediga

Mer parten av konferensdeltagarna. Från vänster : Onni Vuori, Helsingfors (F), Bengt Olof Kälde, Uppsala (S), Lars Olav
Stockholm (S), Susanne Vogt, Frederiksber g (D), Martin Asker, Malmö (S), Antti Matikkala, Helsingfors (F), Mikael G C B
Olsson, Eksjö (S) (skymd), Per Nordenvall, Uppsala (S), Lars C Stolt, Stockholm (S), Anne Lise Tangeraas, Billingstad (N
Sandels, Uppsala (S), Leif Tengstr öm, Stockholm (S), Allan Tønnesen, Valby (D), Astrid Pr ocopé, Vittskövle (S), Knud Prang
(S), John Strömber g, Helsingfors (F), Geir Helgen, Drammen (N), KaareSeeber g Sidselrud, Oslo (N), Clara Nevéus, Uppsala
Jär vi, Åbo (F), Maunu Harmo, Helsingfors (F), Martin Sunnqvist, Lund (S), Knut Johannessen, Oslo (N), Tuukka Talvio, He
T V Bratber g, Trondheim (N), Harald Nissen, Trondheim (N), Anders Segersven, Sjundeå (F), Per Olsen, Køge (D), Kauko H
Melsæter, Trondheim (N), och W ilhelm Brummer, Helsingfors (F). Kongressflag gan från 16:e inter nationella kongressen i Helsing
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Foto: Magnus Bäckmark.

fredagskvällen och lördagseftermiddagen präglades av
livliga samtal och trevligt
umgänge. De tillresta bodde
på Hotel Seaport, där
sammandragna bord i
restaurangmatsalenstundtals
gav intryck att sällskapet var
en enda stor, något överårig
skolklass på klassresa.
Nästakonferensägerrum
2005på AkershusiOslo,och
temat kommer då – 100 år
efter Norges utträde ur
personalunionenmedSverige
– att vara unionsheraldik.

Heraldikens
femton
efterlängtade

Heraldiska Sällskapet höll
årsmöte. Bland annat
samtaladeskringhurtrenden
med ett något vikande
medlemsantal skulle kunna
vändas, för att kunna trygga
den fortsatta utgivningen av
den samnordiska vetenskapliga tidskriften på
området, Heraldisk Tidsskrift.
Sällskapet har precis
utgett Dansk Heraldisk
Bibliografi 1559–1999 och
en nyutgåva av Sven Tito
Aachens Heraldikens femton glæder väntas. Tankar på
ett utökat nordiskt samarbete ventilerades också.

F), Bengt Olof Kälde, Uppsala (S), Lars Olav Johansen, Sjetnemarka (N), Magnus Bäckmark, Täby (S), Lars W ikström,
Antti Matikkala, Helsingfors (F), Mikael G C Busck-Nielsen, Helsingfors (F), Aino Stolt Tör nqvist, Stockholm (S), Jan-Eric
kholm (S), Anne Lise Tangeraas, Billingstad (N), Niklas Procopé, Vittskövle (S), Lars Tangeraas, Billingstad (N), Marianne
y (D), Astrid Pr ocopé, Vittskövle (S), Knud Prange, Brønshoj (D), Nils G Bartholdy, Köpenhamn (D), Leif Påhlsson, Göteborg
ber g Sidselrud, Oslo (N), Clara Nevéus, Uppsala (S), Steen U Zangenber g, Holte (D), Henrik Klackenberg, Täby (S), Petteri
, Knut Johannessen, Oslo (N), Tuukka Talvio, Helsingfors (F), Tuomas Hyrsky, Esbo (F), Grete Nissen, Trondheim (N), Ter je
rsven, Sjundeå (F), Per Olsen, Køge (D), Kauko Hyrsky, Helsingfors (F). I fönsteröppningen: Eric Bylander, Uppsala (S), Torgeir
gan från 16:e inter nationella kongressen i Helsingfors 1984, Åbos flagga och nordiska konferensensemblem färgsatte evenemanget.
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Kapten Stofil föredrar de gamla goda varumärkena
För er icke invigda finns det ett läsbart seriemagasin, Kapten Stofil. Magasinet har sitt
namn efter tecknaren Joakim Lindengrens
alter ego. Denne travesterande superhjälte
kämpar i en oförstående värld för att bevara
det värdigt traditionella.
I ett premiärnumret från 1998 kan man
läsa om hur ärkefienden Lunkentuss uppfinner stiliseringsstrålen, och syftet är att hämnas
eftersom det enda som kan skada ett annars
evigt varumärke är överdriven stilisering.

Vi får se Fazernegern Fazo bli ihjälstiliserad
till en kantig renhållningssymbol, och i övrigt
består stycket av flera gamla kända varumärkesfigurersompasserarförbiirasandetakt:
Tudors ryggskjutande katt, wunderbaumgranar, Karlssons Klister-åsnan, Gröna Jätten
och många fler.
På www.kaptenstofil.net ges en översikt
över magasinets produktion och en presentation av Kungliga Svenska Stofilsällskapet.
Fredrik Brandberg

Heraldiken tillfredsställer

torde samtliga tillfrågade vara självlärda i ämnet. Undersökningen har velat visa på vilket
sätt heraldiken som ämne har motiverat de
intervjuade till självlärande och sedan lett till
att de valde ämnet som tema i sina examensarbeten.
Några av slutsatserna som Zovko drar av
sin studie är att heraldiken som ämne tillfredställer flera olika mänskliga behov som till
exempel estetiska, intellektuella och behov av
tillhörighet. Av detta skapas en starkinre motivation för självlärande i ämnet.
Författaren har på ett mycket personligt
och engagerande sätt beskrivit sitt eget möte
med heraldiken och den fascination han upplever i ämnet.
ThomasBöös

Davor Zovko: Heraldik – ett tema i högskoleuppsatser och ett ämne som motiverar till livslångt självlärande. D-uppsats Mälardalens
högskola, Eskilstuna 2003. Kan beställas
från författaren (zovko@heraldik.se) för 140
kr (inkl porto, inom Sverige).
Den 21 maj försvarade Davor Zovko sin
magisteruppsats i pedagogik vid Mälardalens
högskola i Eskilstuna.
Studien bygger på en intervjuundersökning
av personer som skrivit om heraldik i sina
examensarbeten. Eftersom ingen regelrätt heraldiskundervisningbedrivsvidvåralärosäten
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Krigiskt märke Avhandling om
Vasatidens
i Sydostasien
Den 20 maj 2002 erhöll Östtimor eller
Timor-Leste sin självständighet från Indonesien efter en lång kamp.

Fotofrånwww.historia.su.se.

Bild från webbsidan International Civic Arms.

Den nya staten antog samma dag som
självständigheten erhölls, den 20 maj, ett
riksvapen. Detta bygger
på ett emblem brukat
av CNRT (ungefär:
Nationalrådet för
timoranskt
motstånd).
Vapnet kan beskrivas som följer:
I rött fält två korslagda sablar av silver ovan åtföljda av
två
korslagda
Krigisk bild för ett
svarta pilar med fan
konflikthär jat land.
av silver, allt lagt på
ett stolpvis ställt svart spjut och ovan åtföljt av
en femuddig stjärna av silver, allt inom en svart
bård, på insidan kantad av guld. Bårdens övre
del bildar ett heraldiskt obeskrivbart mönster.
Skölden är placerad på en sol av guld omgiven
av ett band bärande inskriptionen Republica
Democratica de Timor Leste – RDTL. Valspråk: Honra, pátria e povo.
MarcusKarlsson

V asar egenter na v ar intr esserade av möjligheterna att
uttr ycka sig med hjäl p a v
symboler. Om hur detta skedde
i kungliga ceremonier forskar
Malin Grundberg. Läs mer på
http://www.historia.su.se/historia/personal/
hem/malingr.htm.

ceremonier

Malin Grundberg är doktorand vid
Stockholms universitet och skriver sin
avhandling om den tidigmoderna tidens
maktutövning genom svenska kungliga
ceremonier.
–Ceremonierkringkungligheterharhistoriskt
sett varit av stor politisk betydelse, skriver
hon på universitetets webbplats. Ceremonier
avolikaslag,såsomkröningarochbegravningar användes för att överföra och legitimera
makt och politisk kontroll. De svenska
kungarna var inget undantag. Inte minst
vasatidens regenter använde den kraft som
fanns i dessa ceremonier.
Malin Grundbergs studie omfattar
monarkerna från Gustav I till drottning Kristina. I fokus finns Erik XIV och Kristina
och hur de genom företrädarens begravning
ficksinmakt,hurdegenomkröningenmanifesterade makten samt hur de förlorade sin
makt och lämnade över den till efterföljaren.

Makt och genus

Studiengenomförsurettgenusperspektivoch
ur ett ritualperspektiv. Genusperspektivet belyserhurceremoniernagestaltadedenordning
mellan könen som skulle råda i samhället.
Ritualteorin används för att studera hur makt
och genus legitimerades och manifesterades –
både i ceremonierna i sig och i det sociala
sammanhang i vilket de utspelade sig.
Det skall bli intressant att så småningom
ta del av avhandlingen. En djuplodande studie av ceremoniernas symbolik torde kunna
förklara en hel del om hur Erik och Kristina
såg på sig själva, sitt ämbete, sin religion och
sina underlydande.
Martin Sunnqvist
Vapenbilden 56:2003 1 4 3
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Nya vapen
Vapenbilden strävar sedan år 2000 efter
att omnämna alla nytillkomna vapen.
Meddelanden om sådana tas tacksamt
emot av redaktionen.

Försvarsmaktens logistik
(FMLOG)
Modellritning levererad av
Riksarkivet den 15 april 2003.
Sköld: I blått fält en med
åtta ben försedd häst av silver,
i språng med man, svans och
hovar av guld och med blixtar
av samma tinktur vid de bakre
hovarna. Skölden krönt med
kunglig krona och lagd över ett
stolpvis ställt svärd av guld.
Teckning: Vladimir A
Sagerlund.
Samma sköld, men överlagd ett vagnshjul
och ett stående svärd, allt av guld, fördes tidigare av Försvarsmaktens underhållscentrum,
vilket upphörde vid 2001 års utgång.

Mariestads tingsrätt

Modellritning levererad av
Riksarkivet den 7 april 2003.
Sköld: I fält av guld en av
vågskuror bildad, sänkt blå
ginbalk och däröver en uppstigande r öd tjur ; däröver en blå
ginstam belagd med en balansvåg av guld. Skölden krönt med kunglig krona.
Teckning: Vladimir A Sagerlund.

Åda Golf & Country Club

Belägeni Trosa. Vapnetantaget
2003.
Sköld: I blått fält tre i
bjälke ställda svävande stolpar
av silver inom en bård av guld.
Tecknare obekant.
144
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S:t Sebastians brödraskap

I Stockholm. Vapnet antaget 2002.
Sköld: Delad i guld och blått och
beströdd av stolpvis ställda pilar
av motsatta tinkturer. Valspråk:
Livsmod.
Skölden här framställd presenterad av S:t Sebastian.
Teckning: MagnusBäckmark.

Alenhall
Antaget av Gert Alenhall,
Västerhaninge, 2003. Medges till släktmedlemmar av
namnet, vilket antogs 1958
av hans far, löjtnanten Börje
Alenhall (född 1935).
Dennes farfar hette Johan
Nilsson och var lantarbetare
i Vankiva socken i Skåne.
Sköld: I fält av silver en blå spets belagd
med en avtagande måne av guld och åtföljd av
två svarta alkotteklasar med vardera tre
kottar. Blått hjälmtäcke fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett avslitet blått griphuvud
med beväring av guld. Valspråk: Det ordnar
signog.
Teckning: Gert Alenhall.

Andersson (från Vena)

Antaget av civilingenjören Bo
Andersson, Landskrona, 2002.
Hans farfar Oskar Andersson,
Kristdala, kom från Hultsfred i
Vena socken i Småland.
Sköld: I fält av guld ett rött
kug ghjul överlagt a v en
dexterspets sammanstötande med
en sinisterspets, båda röda och belagda med ett brinnande hjärta av guld.
Rött hjälmtäcke fodrat med guld. Hjälmprydnad: Två uppskjutande rödklädda armar
av guld gemensamt hållande ett brinnande
hjärta av guld. Valspråk: Kärleken drivkraften.
Teckning: MagnusBäckmark.
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Celion

Antaget av köpmannen
Robert Celion, Bjärred,
2002.
Sköld: I fält av guld en
av en vågskura bildad grön
stam varifrån en uppstigande svart häst mellan frambenen hållande
ett svart ankare. Grönt och svart hjälmtäcke
fodrat med guld. Hjälmprydnad: En uppväxande grön bräken mellan två oxhorn av guld.
Teckning: Jan Raneke.
Se Skandinavisk Vapenrulla nr 637/2003.

Desén, yngre släkten

Sköld: I blått fält en nedvänd
triangel nedtill övergående i ett
likarmat kors, allt av guld och
bjälkvis åtföljt av två rundlar
av guld vardera belagd med en
klockformadblommaochtvåblad
på stängel, allt blått. Blått hjälmtäcke fodrat med guld. Hjälmprydnad: En
rundel av guld belagd med en klockformad
blomma och två blad på stängel, allt blått.
Tecknare: Tor Flensmarck.
Se Skandinavisk Vapenrulla nr 625/2003.

Gerlam

Antaget av civilingenjören
Mats Gerlam, Göteborg,
SHF-medlemmen, bok2003. Medges till efterhandlaren Jörgen Desén,
kommande till hans far,
Bollstabruk, har 2002
köpmannen Ebbe Gersammanställt sitt fädernelam, Billdal. Namnet anvapen med sitt mödernetogsavdennesfar,disponent
vapen,medanledningavatt
Uno Gerlam (1903–86), Göhan bär sin mödernesläkts
teborg, som var son till kamrern Gösta Gustafnamn, enligt följande:
son (1869–1941), född i Vara i Västergötland.
Sköld: Kluven, 1. Grahn
Sköld: I blått fält en spets av guld, belagd
(se s 148), 2. Desén (se Vapenbilden nr
med en uppskjutande blå lejonram med röd
55, s 112). Hjälm och valspråk: Desén.
beväring och åtföljd av två tistlar av silver.
Teckning: MagnusBäckmark.
Blått hjälmtäcke fodrat med guld och silver.
Hjälmprydnad:
Ett uppstigande blått lejon
Edenström
med röd beväring i höger tass hållande en tisAntaget av Ove Edenström,
telavsilver. Valspråk: Germennonlamintabile
Nacka, 2003. Medges till
(’Skottet ej beklagansvärt’).
syskonen.
Teckning: MagnusBäckmark.
Sköld: I blått fält en av
vågskuror bildad bjälke ovan
Godvik
åtföljd av två liljor, allt av
Antaget av kyrkoherden för
guld, inom en bård av hermelin. Blått hjälm- döva i Svenska kyrkan Hans
täcke fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett Godvik, Täby, 2002.
svärdavsilvermedfästeavguldochomslingrat
Sköld: I grönt fält en
av en grön lagerkvist mellan två vingar, de- stråle av silver och däröver
lade dexter av guld och blått och sinister av ett gående lamm av silver
blått och guld.
med beväring av guld. Grönt
Teckning: Jan Raneke.
hjälmtäcke fodrat med silver.
Se Skandinavisk Vapenrulla nr 642/2003. Hjälmprydnad: En uppstigande grönklädd
herde av silver med hår av guld i höger hand
hållande en herdestavav guld. Valspråk: Deus
Faijerson
Antaget av dr Bertil Faijerson, Saltsjöbaden, pastor meus (’Gud är min herde’).
Teckning: MagnusBäckmark.
2002.
Forts s 148.
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Vatikanens inofficielle
riksheraldiker avliden
Av Marcus Karlsson
Den 18 mars i år förlorade den kyrkliga
heraldiken en av sina förgrundsgestalter, då den katolske ärkebiskopen Bruno
Bernhard Heim avled i en ålder av 92 år.

Foto:BernSchwartz, ur Heraldry in the Catholic Church.

Efter avslutade studier inträdde Heim i
Vatikanens diplomatiska kår. Via tjänster i
Paris, Wien och Tyskland kom Heim år 1961
till Skandinavien som apostolisk delegat med
säteiKöpenhamn.Meddennapostutnämndes
Heim föddes den 5 mars 1911 som son till en Heim till titulär ärkebiskop av Xanthus, en
stationsmästare i schweiziska Olten. Han ort i Mindre Asien. År 1969 blev Heim
prästvigdes vid 27
års ålder och
tjänstgjorde som
präst i Arbon och i
St Antons församling i Basel. År
1942 påbörjade
han studier i
kyrkorätt vid påvliga Gregorianuniversitetet i
Rom.
Under sin tid i KöpenEfter en vistelse
hamn presenterade
i hemlandet släppHeim sitt vapen i
tes inte Heim in i
Skandinavisk VapenItalien igen, vilket
rulla (nr 37, 1964).
ledde till att han
Släktvapnet är känt
fick tillbringa ressedan 1644, varav här
ten av kriget i
skölden är timbrerad
Schweiz, där han
med Heims värdighetsverkade som själa- Monsignore Heim förenade en stor kunnighet med
tecken som katolsk
sörjare för de ita- en lika stor lekfullhet i sina bilder.
ärkebiskop.
lienare och polacker som var internerade i Emmental.
pronuntie i Egypten, där han förblev till 1973,
Vid krigslutet återupptog han sina studier i då han blev apostolisk delegat i Storbritannien.
kyrkorätt och 1947 erhöll han en doktorsgrad
i kanonisk rätt. Hans avhandling Coutumes et Förste sedan reformationen
droit heraldiques de l’eglise, publicerad 1949, År 1982 blev Heim Vatikanens första
kom att bli ett standardverk inom sitt om- fullfjädradeambassadöriStorbritanniensedan
råde, se mer om den nedan.
reformationen, med titeln apostolisk
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pronuntie. Ärkebiskopen verkade
sedan i Storbritannientillsinpensioneringår
1985. Därpå återvände han
till sin födelseort Olten, där han
levde till sin död, sysselsatt med
sina två stora passioner – heraldik
ochmatlagning.

Enkelhet ledstjärna

övriga vapenskapelser finns vapnen för
påvarna Johannes XXIII, Johannes Paulus
I och Johannes Paulus II.
Under sin tid i London samlade han sina
besökares vapen i en gästbok som publicerades 1981: Armorial – Liber Amicorum et
Illustrorum Hospitum. I denna bok framkommer ärkebiskopens humor, då en nybliven biskop som bett om ett vapen värdigt hans upphöjda ställning fick ett åsnehuvud tecknatåtsig. Ärkebiskop Heims sista större
heraldiska bok blev Or and Argent,
1994.Idennabokbehandlarhan
olika fall där heraldikens regel att
inte placera metall på metall har
åsidosatts.
Ärkebiskopens heraldiska intresse ledde också till att han var
medlem av 20 nationella heraldiksällskap och Académie Internationale
d’Héraldique.

Vid sidan om sina
diplomatiska uppdrag
verkade Bruno Heim för en
förnyelse av den kyrkliga
heraldiken. Hans ledstjärna
var enkelhet i motsats till de
många gånger överlastade
vapen som prelater inom
den katolska kyrkan hade
antagit under 1900-talets
första årtionden.
En frukt av Heims ansträngningar var hans Prelaternas rådgivare
ovannämnda avhandling, som kom att bli ett Heim kom också att bli en sorts inofficiell
standardverk inom sitt område. Den översat- riksheraldiker för Vatikanen, då nyblivna
tes till fem språk, bland annat
biskopar och andra prelater
franska,engelskaochitalienska.
uppmanades att söka hans
En något modifierad version,
råd angående det vapen alla
Heraldry in the Catholic Church,
biskoparenligtdenkanoniska
kom 1978. I denna bok redovisar
rätten är ålagda att bära.
han de regler som styr heraldiken
Ensnabbundersökningsom
i den katolska kyrkan med dess
jag företagit av de biskopsolika riter. Boken innehåller
vapensomfinnspresenterade
också korta kapitel med heralpå olika stifts sajter på
dik i anglikanska, lutherska och
internet, ger dock vid handen
ortodoxa kyrkor.
att inte alla följde denna uppmaning.Flerabiskopsvapenlämnaren
Fick en åsna
del att önska vad det
gäller den heraldiska
Heim var också en mycket aktiv
kvalitén. Många andformgivare och tecknare. Under
sintidiSkandinavienskapadehantillexempel ra visar dock att Heims arv lever
vapnet för Svenska och förs vidare.
kyrkans ärkebiskop
under åren 1967–72 Bilderna visar svenskar i Heims gästbok Liber
Ruben Josefson. Amicorum: ovanifrån Uno Lindgren, Dennis
B l a n d Pehrson, grevinnan Brita Bielke (född grevinna
H e i m s Sparre af Söfdeborg) och Ulla af Wirsén.
Vapenbilden 56:2003 1 4 7
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Forts från s 145.

Grahn

Hansson (från Eslöv)

Antaget av kulturarbetaren
Karl Henry Grahn, Åsele,
2002. Medges till efterkommande till hans far,
maskinsnickaren Folke
Grahn (1920–96), Åsele.
Släktens stamfader, och
antagare av släktnamnet, är dennes farfars far
Karl Johan Grahn (1811–91), född i Granträsk
i Lycksele socken i Lappland.
Sköld: I grönt fält ett upprest lodjur av
silver med röd beväring hållande en gran av
silver. Grönt hjälmtäcke fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Tre gr öna grankvistar. Valspråk: Semper virens (’Alltid grönskande’).
Teckning: MagnusBäckmark.

Antaget av civilekonomen
Jörgen Hansson, Jönköping,
2002. Medges till brodern Rolf.
(Jörgensbarnvidareförsinmors
släktnamn Sjöstrand.) Jörgens
farfar var Nils August Hansson
(1885–1965), Eslöv, som bland
annat var järnvägsarbetare.
Sköld: I rött fält ett med öppen krona krönt
järnvägshjul i ginstammen åtföljt av två sjöblad, allt av guld. Rött hjälmtäcke fodrat med
guld . Hjälmprydnad: En uppflygande naturfärgad bivråk i näbben hållande ett svart nottecken . Valspråk: Recte faciendo neminem
timere (’Handla rätt och du fruktar ingen’).
Teckning: Jan Raneke.
Se Skandinavisk Vapenrulla nr 633/2003.

Göransson (från Kyrkhult)
Antaget av ingenjören, fotografen och
webbdesignern Christer Göransson, Lund,
2000. Medges till medlemmar
av släkten Göransson, härstammande från hans
farfars far Göran Persson
(född 1861), bonde i
Skälmershult i Kyrkhults
sockeniBlekinge.Medges
efter differentiering också
till avlägsnare släktingar
tillhörande samma släkt, vars äldste kände
stamfader är Görans farfars farfar, Per
Andersson (1702–52), bonde i Tomakulla i
Jämshögssocken.
Sköld: Delad genom ett mantelsnitt i guld
och rött, vari en störtad torshammare av guld,
samt däröver en röd ginstam belagd med tre
sköldar av silver, var och en belagd med ett
genomgående rött kors. Rött hjälmtäcke fodrat med guld. Hjälmprydnad: En upprest
skånsk panter av guld med blå beväring och
sprutande blå eld ur mun och nos stående på
en bädd av eklöv, röda och av guld, och ekollon av guld med blå svepeskålar. Valspråk:
Talis erit dies qualem feceris (’Dagen blir
vad du gör den till’).
Teckning: Christer Göransson.
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Hedberg (från Edsvära)
Antaget av Nils Gustav H:son Hedberg,
Nedergårdsö, Vargvik, Ornö, och St. Pierre
Quiberon, Frankrike, 2003. Medges till
släktmedlemmar härstammande
från hans farfars farfars far,
komministerniHornspastorat
av Skara stift Isak Hedberg
(1746–1816). Nämnde Isak
antog släktnamnet efter sin
födelseort Brunebergshed i
EdsvärasockeniVästergötland.
Släktens äldste säkert kände stamfader är Isaks farfar, Olof Håkansson, känd
1703–22,frälseåbodär.Omsläkten,seGenealogiska Föreningens släktböcker 4 (1940).
Sköld: I grönt fält en naturlig sjöhäst inom
en bård, allt av silver. Grönt hjälmtäcke fodrat med silver. Hjälmprydnad: En grön fackla
brinnande med eldslåga av guld mellan två
oxhornav silver. Valspråk: Kunskap, fantasi,
vilja.
Teckning: MagnusBäckmark.

Hedman

Antaget av Lena Edenström (född Hedman),
Nacka, 2003. Medges åt efterkommande till
hennes farfar Erik Johan Hedman (1851–
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1933), distriktslantmätare i
Burträsk, Västerbotten.
Sköld: Kluven i guld, vari
en svart från skuran utväxande brabantsk lilja belagd
med en hermin av guld, och
svart, vari två i stolpe ställda
sexuddiga stjärnor av guld.
Svart hjälmtäcke fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med
röd beväring i höger tass hållande en svart
hammare.
Teckning: Jan Raneke.
Se Skandinavisk Vapenrulla nr 643/2003.

beväring över en av en strålskura bildad stam
av guld. Hjälmpr ydnaden över går baktill i
ett hjälmtäckeav guld med foder av pur pur.
Hjälmprydnad: En uppstigande ödla av guld
med blå beväring hållande en grön lagerkvist
medröda bär. Valspråk: Tiden är den eld som
förtär oss.
Teckning: MagnusBäckmark.

Lind

Antagetavarkeoastronomen
och diplomerade homeopaten Bob G Lind, Oxie,
2001.
Sköld: I blått fält övre
halvan av en rundel åtföljd i
Horndahl,
ginstammen av två femyngre släkten
uddiga stjärnor, allt av guld,
Antaget av platschefen vid
och nedan av tre uppskjutande avstötta stolMiljöbyggarna Sven Hornpar av silver, den mellersta störst och uppdahl, Helsingborg, 2002.
skjutande i rundeln. Blått hjälmtäcke fodrat
Medges till syskonen. De
med guld och silver. Hjälmprydnad: Två korsvidareför släktnamnet från sin
lagda lindkvistar av guld med vardera fem
mor Brita, gift Ragnarsson (1920–96). Hennes blad.
farfars far Nils Olsson Horndahl (1786–1862)
Teckning: Jan Raneke.
på Eleshult i Brunnby socken i Skåne upptog
Se Skandinavisk Vapenrulla nr 626/2003.
namnet efter Jöns Svensson Horndahl, gift
1761 med Nils farfar Ola Nilssons änka Anna
Ljungquist
Olsdotter på Eleshult.
Antaget av Thomas LjungSköld: Delad av ett nedvänt sänkt
quist, Bryssel, Belgien, 2002.
sparrsnitt i blått, vari ett sexekrat vagnshjul
Medges till släktmedlemmar
av silver mellan två oxhorn av guld, och guld.
härstammandefrånhansfarfars
Blått hjälmtäcke fodrat med guld. Hjälmfarfars far, skomakarmästaren
prydnad: Två oxhorn av guld mellan vilka ett
Sven Ljungquist (1766–1841),
rött störtat ankare med ankarspetsarna ovanLjungarum/Jönköping. Släktens
för hornspetsarna.
äldste kände stamfader är dennes farfar Bengt
Teckning: Tor Flensmarck.
Liungwall, i början av 1700-talet boende på
Se Skandinavisk Vapenrulla nr 630/2003.
torpetBommenunderlandshövdingebostället
Ryhov, Ljungarum.
Lauricella
Sköld: I rött fält en ginbalksvis ställd ljungkvist åtföljd av två sexuddiga stjärnor, allt
Antaget av studeranden
av silver. Rött hjälmtäcke fodrat med silver.
Lucas B Lauricella, BSc,
Hjälmprydnad: Ett uppstigande rött lejon hålLidingö (sedermera Sundbylande ett svärd och vågskålar av silver. Valberg), 2001. Släkten komspråk: Archi sofias, fobos kuriou (’Vishetens
mer från Italien.
början är att frukta Herren’).
Sköld: I fält av pur pur en
Teckning: MagnusBäckmark. Forts s 152.
gående ödla av guld med blå
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Adeln privatiserad
Av Martin Sunnqvist

Genom 1866 års riddarhusordning har
ridderskapet och adeln fortsatt att förvalta
sina gemensamma angelägenheter även efter
detattståndsriksdagenupphörde.Riddarhusordningen kan sägas vara Riddarhusets
föreningsstadga,menRiddarhusetharintefått
göra ändringar i den utan regeringens
godkännande.
Den ändring som nu har genomförts innebär att Riddarhuset den 1 juli 2003 frikoppladesfrånregeringenochnumerasjälvkangöra
ändringariRiddarhusordningen.Ridderskapet
och adeln kvarstår som juridisk person och är
numera en privaträttslig i stället för en offentligrättslig korporation.

Teckning: Magnus Bäckmark.

Riddarhuset styr sedan den 1 juli 2003
sig själv utan inblandning av regeringen. Adelns privilegier av år 1723,
som inte har tillämpats på många år, har
också formellt avskaffats.

Vapen för ätten Wassman, adlad 1683 men
ointroducerad, fortlever åtminstone i Danmark.
Om medlemmar även finns i Sverige är ätten
en av dem som kanske nu får möjlighet att
ansöka om introduktion på Riddarhuset.

sedan den 1 juli 2003 får bestämma själv över
eventuellt medlemsinträde. Riddarhuset kan
Det finns fortfarande några ätter som har nu själv reglera om och i så fall på vilka villkor
adlats av svenska kungar men som ännu inte introduktion av adlade men ointroducerade
har introducerats, dvs fått representationsrätt ätter kan ske.
på Riddarhuset. Hittills har de kunnat få rätt
till introduktion, trots att tidsfristen härför Heraldiskt privilegium kvarstår
sedan länge har löpt ut, under förutsättning Med verkan från den 1 juli 2003 miste även
att ”Kungl. Maj:t täckes genom särskild reso- 1723 års adliga privilegier formellt sin giltighet.
lution den försuttna tiden återställa” (2 § rid- Samtliga privilegier har emellertid redan sedan
darhusordningenenligt1917årslydelse).Efter längeupphörtattgälla.Endelharredantidigare
1974 års grundlagsändringar har det blivit avskaffatsgenomlagstiftning. Andrahariprakovisst hur ”Kungl. Maj:t” i den paragrafen tiken upphört på så sätt att sådant som tidigare
skulle tolkas – Regeringsrätten har i alla fall var adliga privilegier numera är rättigheter som
inte ansett sig behörig att återställa försutten tillkommer alla.
Det kan nämnas, att 1762 års förordning
tid enligt bestämmelsen (RÅ 2002 not 17).
Problemet är nu löst, eftersom Riddarhu- om adlig sköld och öppen hjälm inte berörs av
set självt – liksom andra ideella föreningar – 2003 års lagstiftning.

Introducering nu åter möjlig?
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Grund för ny kunskap om
bomärken
AvJanRaneke

Tuve Skånberg: Glömda gudstecken – från
fornkyrklig dopliturgi till allmogens
bomärken. Lunds universitets kyrkohistoriska
arkiv, Lund 2003. ISBN 91-89515-06-4,
inbunden, 274 sidor.
Bomärken är numera en nästan bortglömd
företeelse. I det gamla bondesamhället var de
emellertid av avgörande betydelse för att
markera äg arförhållandena i en by, där
åkertegarochboskapoftablandadesinteminst
vid sådd och skörd och då kreaturen skulle ut
på byallmänningens betesmark.
Hela detta intressanta märkeskomplex har
under många år fascinerat riksdagsledamoten
Tuve Skånberg i Skillinge, vilket nu har resulterat i en avhandling som ventilerades vid
Lunds universitets teologiska fakultet den 9
maj.

27 595 bomärken

Skånberg redovisar här ingående frekvensen
och utbredningen i Nordeuropa av dessa
tecken, som faktiskt är i bruk på sina håll ända
in i våra dagar, sätter dem i system och påvisar
ett kristet samband redan från tidig medeltid.
Det primitiva bomärket hade bland annat
en liknande uppgift som heraldiska vapen har
för identifiering.Märket formadesvanligen för
att kunna skäras i trä liksom runtecknen.

Några bomärkestyper som återfunnits som
kyrkliga symboler på tidigmedeltida mynt,
runstavar och i stavkyrkor.

Bomärket utgjorde en juridiskt bindande signatur och försäljning. En namnteckning godtogs inte under äldre tid.
Skånberg grundar sitt forskningsresultat på
ett referensmaterial på ej mindre än 27 595
bomärken. Han redovisar även det aktuella
forskningsläget inom denna disciplin samt en
ingående översikt över bomärkesforskningens
historia.
Vi kan konstatera att vi nu har fått en vetenskaplig utredning av hög klass på detta tidigare föga beaktade område. Skånberg har
gett oss en fast grund för ny kunskap om
bomärken.

Annonsera i Vapenbilden
eller i Guide till
Heraldiksverige
INBLADNING – ANNONSRUTOR
Kontakta: Martin Sunnqvist,
Stora Fiskaregatan 7, 1 tr
222 24 LUND
tel: 046–13 43 23
epost: martin@heraldik.se
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Forts från s 149.

Monell

Norrström

Antaget av utbildningsledaren Boo Monell,
Vimmerby, 2002. Släktnamnet antogs 1875 av
skogstillsyningsmannenoch
militären vid Norra Vedbo
kompani Emil Monell.
Sköld: Delad i grönt, vari
en hjorthornskrona av guld, och guld, vari tre
ekollon med stänglar i nedvänt gaffelkors förenade med två ekblad, balkvis respektive ginbalksvis ställt, allt grönt. Rött hjälmtäcke
fodrat med guld. Hjälmprydnad: Sköldens
ekbladsmärke på en svart kvist uppväxande
från två lig gandeochsammanväxta gröna ekblad, allt mellan två hjorthorn av guld. Valspråk: Providentia (’Med omsorg’).
Teckning: Gösta Ottander.
Se Skandinavisk Vapenrulla nr 640/2003.

Antaget av SHF-medlemmen, projektledaren vid
Stadsledningskontorets ITavdelning Lennart Norrström, Stockholm, 2003.
Medges till släktmedlemmar. Enligt hans farfar
August Norrström (1885–
1961) antogs namnet av dennes farfars bror
Janne som soldatnamn, till vilket senare även
dennes bröder anslöt sig omkring 1840–60.
Bröderna hette tidigare Gustafsson och bodde
i byarna Gåsborn och Långban i Gåsborns
socken i Värmland.
Sköld: I blått fält en strålande femuddig
stjärna över två av vågskuror bildade bjälkar, allt av silver. Blått hjälmtäcke fodrat
med silver. Hjälmpr ydnad: Femblå påfågelsfjädrar.
Teckning: Fredrik Falkenback.

Nilsson (från Hamneda),
yngre släkten

Antaget av SHF-medlemmen,
legitimerade sjukskötaren och
gymnasieläraren Theodor
Nilsson, Stockholm, 2002.
Hans fädernesläkt, Sarigianidis,
kommer från Grekland, ursprungligen från Pontien i
nordöstra Mindre asien. Stamfader för hans mödernesläkt, vars namn han
bär, är hans morfar Joel Nilsson (1900–67),
byggnadsarbetare, Solna, son till Ida Svensson
(född 1858), backstugukvinna under Bohok i
Hamneda socken i Småland.
Sköld: I blått fält en uggla med röd beväring med lyftade vingar stående på dels ett
spjut, dels en vandringssta v, korslagda med
varandra och åtföljda i vardera av de tre nedre korsvinklarna av en rundel, allt av silver.
Blått hjälmtäcke fodrat med silver. Hjälmprydnad: En med röd eldslåga brinnande oljelampa mellan två blåa vingar. Valspråk: In
labiis sapientis invenitur sapientia (’Vishet
finns på den klokes läppar’).
Teckning: MagnusBäckmark.
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Riddergard

Antaget av SHF-medlemmen, civilingenjören och
civilekonomen Johan Riddergard, Hong Kong, 2003.
Släkten härstammar från
bonden Erik Eriksson, född
i slutet av 1600-talet i
Nolgården i Malma socken i
Västergötland.
Sköld: I fält, delat i guld och blått, ett
lejon av motsatta tinkturer och med röd beväring , samt däröver en röd ginstam belagd med
tre liljor av silver. Blått och rött hjälmtäcke
fodrat med guld och silver. Hjälmprydnad: Ett
uppstigande blått lejon med röd beväring i
höger tass hållande ett svärd av silver med
fäste av guld mellan två standar, dexter av
guld, belagd med en femuddig blå stjärna, och
sinister blått, belagd med en femuddig stjärna
av guld. Valspråk: Per aspera ad astra (’Genom svårigheter mot stjärnorna’).
Teckning: Jan Raneke.
Se Skandinavisk Vapenrulla nr 644/2003.
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Sandell

Antaget av Benny Sandell, Eskilstuna, 2001.
Sköld: I blått fält en
spänd, uppåtvänd pilbåge
med pil, allt av guld, och
en ginstam av guld belagd
med tre röda äpplen. Blått
och rött hjälmtäcke fodrat med guld. Hjälmprydnad: En uppstigande råbock av guld med
röd beväring.
Teckning: Davor Zovko.

Thunberg

Antaget av fd fäktmästaren,
fil mag Carl L Thunberg,
Gideåbacka, Husum, 2002
(antagningen utgör en
komplettering av ett vapen
antaget 1995). Medges efter
tillstånd till medlemmar av
släkten, som härstammar
från Södermanland.
Sköld: I grönt fält ett av kavlar bildat genomgående andreaskors åtföljt av tolv rundlar,
allt av guld. Grönt hjälmtäcke fodrat med
guld med hjälmbindel i guld, grönt, guld, svart,
guldochgrönt. Hjälmprydnad: Enuppstigande
svart grip med röd beväring hållande ett svärd
av guld.
Teckning: Jan Raneke.
Se Skandinavisk Vapenrulla nr 641/2003.

Zetterberg

Antaget av företagaren
Cai
Zetterberg,
Ramlösa, 2003. Släktens äldste kände
stamfaderärhansfarfars
farfars far, krögaren Peter
Zetterberg (1779–1846), som uppges ha varit
född i Tyskland.
Sköld: I svart fält en tunna av guld med
röda band, ovan åtföljd av övre hälften av en

sexuddig stjärna mellan två stolpvis ställda
kittelkrokar, allt av guld. Svart och rött hjälmtäcke fodrat med guld. Hjälmprydnad: En lie
meduppväntbladkorslagdmedenslaga,båda
avguld. Valspråk: Pro stir pefutura (’För framtida släkten’).
Teckning: MagnusBäckmark.

Öhlund

AntagetavSHF-medlemmen Eva
Öhlund, Luleå, 2003. Medges till
medlemmar av samma släkt, vars
hemvist varit Luleå åtminstone
från och med hennes farfar Karl
Ludvig Öhlund (1893–1968).
Sköld: I blått fält en heraldisk
sjöhäst inom en av en grenskura
bildad bård, allt av silver. Blått hjälmtäcke
fodrat med silver. Hjälmprydnad: Enbevingad
vinthund av silver i språng.
Teckning: MagnusBäckmark.

Rösta fram 2003 års vapen
I omröstningen ingår de vapen som
publicerats i Vapenbilden under 2003,
dvs de vapen som återfinns i serien Nya
vapen i nr 55 och i detta nr.
GedetrevapensomDutilltalasmest
av 3, 2 respektive 1 poäng. Vapen som
Du har anknytning till i egenskap av
antingen ägare eller tecknare är ej tillåtet att rösta på.
Ägaren till det vapen som får flest
poäng erhåller ett diplom, liksom dess
tecknare. Bland dem som deltar i omröstningen kommer en packe med 16
vykort med SHF:s fyra olika motiv
(värde 104 kr) att lottas ut.
Skicka Ditt urval senast den 1 december till Marcus Karlsson,
Gillbostråket 17, 192 68 Sollentuna,
epost: marcus@heraldik.se.
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Nyinstiftad medalj
Av Henric Åsklund
Svenska Heraldiska Föreningens styrelse Svenska Heraldiska För eninbeslutade den 10 juni 2002 att instifta en gen instiftade 2002 en förtjänstmedalj av guld som
förtjänstmedalj.
kommer att utdelas årligen.
De sex som hittills fått medaljen nämns i
Vapenbilden nr 55, s 103. Medaljen kommer Medaljansökningarna behandlas av Svenska
framgent att utdelas vid föreningens årsmöte i HeraldiskaFöreningensstyrelsesomocksåbeviljar
mars.
medaljen.
Alla läsare välkomnas att inkomma med för§ 5 Ett diplom beviljas tillsammans med
slag på förtjänta medaljörer. Förslag på motta- medaljen.
gare, svensk eller utländsk, behandlas av före§ 6 Förslagsgivare skall framställa de förtjänsningens styrelse som också beviljar medaljen. ter som anses berättiga medaljen.
Observera att förslagen måste motiveras och
§7 Medaljen skall också utdelas till den som av
att 2004 års medaljörer kommer att utses på ett föreningen kallats till hedersmedlem.
styrelsemöte i november/december i år.
Stadfäst vid Svenska Heraldiska Föreningens
styrelsemöte i Göteborg den 10 juni 2002.

Statuter för Svenska Heraldiska
Föreningens förtjänstmedalj

§ 1 Svenska Heraldiska Föreningens förtjänstmedalj instiftades den 10 juni 2002.
På medaljens framsida avbildas Svenska
Heraldiska Föreningens vapen omgivet av en
lagerkrans. Baksidan har texten: ”För förtjänstfulla insatser”.
Medaljen i guld är avsedd att bäras i ett 35
mm brett blått band belagt med tre gula ränder.
§ 2 Medaljen kan utdelas till person eller organisation,somgjortstorainsatserförheraldiken
i Sverige. Mottagaren kan vara någon föreningsaktiv, en heraldiskkonstnär eller en personsom
spritt sitt kunnande om den teoretiska
heraldiken.
§ 3 Medaljen bärs som ett hederstecken på
sammasättsomandrautmärkelser.Tillsammans
med andra hederstecken bärs medaljen i den
ordning valör och/eller instiftningsåret anger.
§ 4 Envar, inom eller utom Svenska
Heraldiska Föreningen, äger rätt att föreslå mottagare, svensk eller utländsk.
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Om rätten till släktvapen
Av Jens Christian Berlin
Martin Sunnqvist: Släktvapenrätt – en
jämförande studie av den historiska och nutida,
engelska, tyska och svenska rättsliga
regleringen av släktvapen och dess förhållande
till varumärkesrätten. Lund, 2001, häftad,
180 sidor, ISBN 91-631-0852-6. Kan
beställas från författaren (martin@
heraldik.se) för 197 kr inkl porto (inom
Sverige).

lege of Arms och i båda länderna kan vem som
helst numera anta och bruka ett vapen.
I Tyskland har det under tidigare perioder
funnitsstarkabegränsningaravrättenförofrälse
personer att överhuvudtaget bära vapen. I
Sverige har det framförts tankar att liknande
begränsningar skulle gälla, något som dock saknat grund i rätten. Däremot har det i Sverige
förekommit lagstiftning kring användandet av
särskilda rangattribut.
Successionen till vapen skiljer sig åt mellan
länderna. Medan det i England är rättsligt reglerat hur ett vapen traderas faller denna fråga i
TysklandochSverigeunderheraldisksed. Isamtliga tre länder gäller den agnatiska successionen
som huvudprincip.

Martin Sunnqvists Släktvapenrätt , ett
examensarbete för juris kandidatexamen, inleds
med en grundläggande genomgång av dels
komparativrätt,delsheraldiken,dessuppkomst
och utveckling. Därpå följer ett kapitel om
Bartolus de Saxoferrato och vapenrättens
ursprung. Med sitt verk Tractatus de Insigniis
et Armis (1358) var Bartolus den förste som Varumärkesrättsligt pilotfall
ägnade sig åt vapenrätt, och detta lade också Författaren ägnar också ett visst utrymme åt
grunden för utvecklingen på området.
vapenrättens förhållande till varumärkesrätten
och vilket skydd denna rätt kan ge åt heraldiska
Tre länder jämförs
vapen. Det konstateras att det i England såväl
Huvuddelenavuppsatsenägnasåtattbehandla som i Tyskland finns ett skydd för vapen i
vapenrätten i England, Tyskland och Sverige. varumärkesrätten, men att situationen i Sverige
Heraldik och vapenrätt i England är intimt är något oklar. I Sverige inväntas beslut av
förknippat med College of ArmsochHighCourt Patent- och registreringsverket i ett ärende
of Chivalry. College of Arms fyller blandannat rörande ätten Gyllenstiernas vapen och ett
funktionen att förläna vapen, en förutsättning varumärke för företaget Steninge Slott AB (se
för att bära vapen i England. För att komma Vapenbilden nr 48, s 663 ff, och 50, s 720).
ifråga för förläning måste den presumtiva
Materialet är väl uppställt och innehåller
vapenbäraren anses vara eminent. Exakt vad många intressanta vinklingar och idéer.
detta innebär är dock inte klart definierat.
Litteraturlistan är fyllig, vilket gör den värdeDomstolen High Court of Chivalry har upp- full, inte bara som referenslista, utan även som
giften att döma i frågor om bärande av vapen. en allmän bibliografi i ämnet. Martin Sunnqvist
Felaktigt bärandeav vapenkanantingenhandla har med sitt arbete givit ett värdefullt bidrag
om usurpation av ett redan existerande vapen till ämnet vapenrätt. Förhoppningsvis kommer
eller att vapenbäraren använder ett unikt va- uppsatsen inte bara finna sin väg till heraldikpen, men utan sanktion från College of Arms. intresserade personer, utan också till de jurister
Till skillnad frånEnglandsaknarbåde Tyskland som i sin yrkesverksamhet har att ta ställning i
och Sverige en organisation motsvarande Col- frågor som rör heraldiska vapen.
Vapenbilden 56:2003 1 5 5
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Av Magnus Bäckmark
I somras försvarade han sin
magisteruppsats i ett heraldiskt ämne (s 142) och uppmärksammades också för sitt
exlibris till H K H Prins Carl
Philip (s 130) – konstnären
Davor Zovko, Eskilstuna.
Hur kom det sig att du blev
vapentecknare?
Jag var intresserad av konst sedan många år tillbaka. Några dagar
underhösten1995varjagsjukskriven. Då funderade jag litet mer över
mitt vapen som jag då flitigt använde: Har jag rätt att använda det
och använder jag det på rätt sätt?
Jag gick till biblioteket i Eskils- Davor Zovko roas av att konstnärens frihet inom
tuna för att hitta svar på mina frå- heraldiken är närmast oändlig. Infällt: En teckning från
gor. Tack vare 1:e bibliotekarien 1995 av vapen Zovko, en av hans första och en av dem
som han än idag är mest nöjd med.
Thomas Böös varEskilstunasbibliotek välförsett med heraldiska
böcker. Att se dessa kändes som
mycketberömmandekommentaatt upptäcka en ny värld. Boken
rer. Raneke uppmuntrade mig
som gjorde starkast intryck på mig
starkt till att fortsätta med
var Carl-Alexander von Volvapenteckning, vilket för mig
bor ths The Ar t of Heraldr y
var mycket motiverande.
(1991). Vapenbilder som motiv
Beskriv din stil.
var perfekta för mitt konstuttryck.
Det är bäst att be någon anJag kände att jag måste börja att
nan att analysera min stil. Men
teckna vapen.
jag skall försöka att beskriva de
Efter att jag hade gjort några
av min stils egenskaper som jag
vapenteckningar bad jag några
ärmedvetenom.Jagförsökeratt
kända heraldiker, bland andra Jan Utmanande sköldskapa vapenkompositioner i en
Raneke, att kommentera mina former är ett av
kontinental stil. En bra reprebilder. Heraldikerna återkom med Zovkos signum.
sentant för det som jag kallar för
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Foto: Jan Raneke 1999.

Heraldikens glädje är
dubbel

Psykiska element

Jag är mån om att skapa verkliga konstverk,
intebararealistiskaavbildningaravvapen.När
jag gör studier av blivande bilder accepterar
jag den som känns som den rätta. I efterhand
inser jag att jag valt lösningar som är rikaste på
konstspråkets psykiska element. Jag vill inte
betrakta mig själv som någon ”larpurlarist”
men jag hävdar att en konstnär måste uppfylla

Davor Zovko
Född 1965 i Mostar i en kroatisk familj,
lärareispråkochlitteratur1989iMostar,
ledamot av Skandinavisk Vapenrullas
heraldiskaråd1998,ledamotavHeraldiska Samfundet 2000, fil mag i pedagogik
2003. Bor i Eskilstuna.
Familj: hustrun Ruzica (född Stapic),
sonen Eugen, 4 år.
^

kontinental stil är
just von Volborth.
Kompositioner i
kontinental stil
kännetecknas av
välavvägda proportioner och har en
mycket hög inre organisation. Raneke
har också påverkat
min stil. Raneke
har vidareutvecklat
Dürers stil i hjälmÅr 1998 tecknade Zovko täcken.
Hos ärkebiskop
vapnet för den då nyutnämnde
biskopeniStockholmskatolska Heim såg jag att
man kan heraldisestift Anders Arborelius.
ra djur och andra
bilder på mycket roliga sätt. Mina heraldiseringar har naturligtvis ingenting gemensamt
med Heims förutom att de sistnämnda för mig
avslöjar en oändlig konstnärlig frihet. Denna
frihet använder jag till exempel för
att fylla sköldens yta jämnt. Då leker jag med både sköldemärken
och sköldformer. Mycket roligt!
Det som jag uppskattar hos
Sven Sköld är harmoniska
kompositioner och tämligen vågadeskuggor.Menommanjämför mina verk med de nämnda
konstnärernas verk, skulle man
Kontinental stil
aldrig tro att dessa konstnärer
enligt Zovko. Här
varminaförebilder.Jagharegen
en teckning från
stil men har lärt mig mycket av
2003 a v S HF:s
de nämnda mästarna.
sekreterare Jesper
Waslings vapen.

tre villkor för att bli en riktig konstnär: besitta
talang, för att överhuvudtaget kunna uttrycka
sig i bilder, öva uthålligt sin skicklighet, för
att kunna forma sina bilduttryck samt studera
konstteori och konsthistoria för att kunna
skilja mellan konst och bara tjusiga bilder.
Hur många vapen har du nytecknat
respektive formgett hittills?
Kanske några hundra. Jag tror att det är
fler nyteckningar än nykompositioner.
Hur skiljer sig vapenkonsten mellan
Sverige och Kroatien?
Någon väsentlig skillnad mellan heraldiska
regler och seder finns inte. Däremot gjorde
den kommunistiska regimen i forna Jugoslavien allt för att bryta med eventuellt heraldiskt tänkande, vilket ledde till att heraldik
blev ett tämligen okänt ämne. Några entusiaster som till exempel Bartol Zmajic och
Vlasta Brajkovic försökte att hålla intresset
för heraldik levande. Än idag tror människor i
Kroatien att det är blott adeln som har rätt att
föra vapen. Men kroatiska vapen i sig är lika
heraldiska som svenska vapen. Ett bra exempel är Kroatiens riksvapen.
Vad är det i heraldiken som lockar dig
mest att hålla på med den?
Den glädje som jag känner när mitt behov
av konstuttryck tillfredsställs och den glädje
som vapenantagare och vapenbärare känner
när de får bra komponerade nya vapen respektive bra avbildningar av sina gamla vapen
– heraldikens tvenne glæder.
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Världens första

Heraldisk Tidsskrift nr 85 (mars 2002)–
87 (mars 2003).

Riddarhusgenealog vid Finlands riddarhus
sedan september 1999 är Johanna AminoffWinberg. Hon efterträdde Henrik
Degerman.
Noteras kan
att Finland tidigare har haft en
kvinnlig tillförordnad riddarhusg enealo g.
Johanna Aminoff-Winberg är
dock världens
första kvinnliga
ordinarie
riddarhusgenealog.
Kvinna i traditionellt mansyrke.
Benämningen
kan tyckas överdådig, men den är i all fall
korrekt, för det är bara i två länder som har en
sådan institution – Sverige och Finland.
Aminoff-Winberg är historiker och har
mestadels arbetat som fri forskare innan hon
tillfrågades om tjänsten.
Sedan september är hon tjänstledig för att
skrivasindoktorsavhandling,somhandlarom
flyktingarna från Finland till det egentliga
Sverige under det stora nordiska kriget – början till den svenska flyktingpolitiken, som hon
uttrycker det.
MagnusBäckmark

HT nr 85 bjuder bland annat på en artikel av
Nils G Bartholdy ombruketavvapenkontra
märken av logotypkaraktär i dansk offentlig
heraldik.KommunenBallerupharavråttsfrån
att införa en logotyp, där snäckskalen i
kommunvapnetfåttenutformningsomkunde
föra tanken till locket på en toalettstol.

Ny förening

Hans Cappelen skriver om Segl som illustrasjon til slektshistorien och Lars Olav Johansen om det första årets verksamhet hos Societas Heraldica Nidarosiensis i Trondheim, en ny
lokalavdelning under Heraldiska Sällskapet.
I nr 86 kan man läsa Knut Johannesens
artikel om antagningsprocessen kring ett antal
nyare norska kommunvapen. Nyssnämnde
Cappelen pläderar för Moderne design og behovet for heraldisk fornyelse. För min del
tycker jag att Cappelen slår in redan öppna
dörrar med sitt konstaterande att heraldiken
ständigt har förändratsgenom tidens gång.
Arne Lind återger hur de nu försvunna
vapnenpåkyrkbänkarnaiSønderLemskyrka,
sydost om Ringkøbing, kunnat identifieras,
Ronny Andersen berättar om den danska
ätten Reumers vapen och Bengt Olof Kälde
presenterar nya biskopsvapen.

Bild från Johanna Aminoff-Winberg.

Trenummer

Linnés vapenkrångel

I nr 87 beskriver Harald Nissen vapenbruket
i ätterna Cicignon och Budde. Antti
Matikkala redogör för Finlands president
Tarja Halonens vapen med den speciella
liljeskuran och behandlar också vapnen för de
tidigare presidenterna. Bland bokanmälningar
finns bland annat Inga Lovéns När Linné
blev ledsen, som behandlar hur det gick till
när Carl von Linné fick sitt vapen.
MarcusKarlsson
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Det utkommer i regel en gång i månaden
med nyheter och tips om aktuella
begivenheter, och det är gratis.
Maila Jesper Wasling på
jesper@heraldik.se
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Stampen,
vars ägare
ännu inte
identifierats,
förvaras i
S:t
Petersburgs
historiska
museum.

Statsheraldikern svarade den 15 juli på en förfrågan från Eric De Geer, Uppsala, rörande
en sigillstamp av brons funnen 1974 vid en utgrävning i Nöteborg (nuvarande Petrokrepost
iRyssland)avvadsomvaritenkasern.Stampen
daterar sig från slutet av den tid staden var
svensk (1611–1702) eller några decennier därefter. Om man tänker sig att den uppstigande
hjorten kan vara en fri variant av ett avslitet
hjorthuvud (med hals), så kan ägaren ha varit identifiera ägaren, vilket kan ske genom att
en medlem av den adliga släkten (von) påvisa en matchning mot sigillavtryck i bevaBrandt(en). Hjortmotiv hör dock till den van- radedokument,meddelaisåfall redaktionen.
ligareheraldiskarepertoaren.Omnågonlyckas
MagnusBäckmark

En femtedel
Magnus Karlsson: Oratio de iniusto bello regis
Daniæ anno 1563 contra regem Sueciæ
Ericum 14 gesto / Erik XIV, Stockholm
2003, 267 sidor. ISBN 91-22-02021-7.
Den 6 juni framlade Magnus Karlsson sin
doktorsavhandling i klassiska språk vid
Stockholms universitet. Titeln på den av
kungenförfattadestridsskriftenkanöversättas
”En oration om det orättfärdiga kriget startat
av kungen av Danmark 1563 mot kung Erik
XIV av Sverige”.
Med avhandlingen föreligger denna text för
förstagångenkomplettochmedenkommenterad engelsk översättning. Texten är heraldiskt
intressant eftersom rätten att föra trekronorsvapnet var ett av de tvistefrön som förstärkte
konflikten mellan de båda rikena under det så
kallade nordiska sjuårskriget (1563–70).
En femtedel av kungens text är ägnad åt
den heraldiska frågan, vilket säger något om
desstyngdipropagandasammanhanget.
MagnusBäckmark

M E D L E M S
N Y T T
Nya medlemmar 20/3–12/8
David Ankarstierna, Röbacksvägen 22,
771 60 Ludvika.
Fredrik Brodin, Sjöhagen 38, 740 10
Almunge, nidorb@swipnet.se.
Wilhelm Brummer, Fredsgatan 2 a D 81,
FI–00270 Helsingfors, FINLAND,
wilhelm.brummer@helsinki.fi.
Jessika von der Mühle, Önhult Tallåsen,
597 91 Åtvidaberg, jessika.v.d.muhle
@swipnet.se.
Rolf Briskans, Alnängsgatan 8, 703 62
Örebro.
Erik Totlund, Bidslergropa, NO–2030
Nannestad, NORGE.
Hans Andersson, Idunvägen 6, 136 42
Haninge.

Avliden
Ewald Ottosson, Jönköping, den 13 april
2003, 78 år gammal.
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Bildernafinnsistatsheraldikernsinkommandehandlingar,
dnr 61-2002/4093.

Gäckande hjort

Hur vapen
används

Foto: Alexander Ramford.

Foto: Magnus Bäckmark.

Stiftens vapen på processionsfanor gav färg
till kyrkomötet hösten 2002.

Bengt G
Brunsson i
Mellerud
har vapendekal på
framdörrarna till sin
Bentley
1955. På
andra bildör ren är vapnet, helt i sin ordning ,
spegelvänt så att det på båda sidor är vänt
i färdriktningen. Teckning: Sven Sköld.
Målning: Bengt Olof Kälde. Foto: Magnus Bäckmark.

Foto: Bengt G Brunsson.

Alexander Ramford, Helsingbor g,
har en badge till sitt
engelska släktvapen
som här är återFortsätt att skicka bilder till redaktio- given, tecknad av
nen! Exempelserien fortsätter i kom- Jan R aneke, på
bakdörrarna av
mande nummer av Vapenbilden.
hans bil.

Kinesisk stämpel i stengods.
Efter infärgning av bottenytan
görs a vtr yck, i detta fall
visande vapnet för Lars C
Stolt, Stockholm.

På exlibris, i detta fall
tecknat av Davor Zovko.

På leksaker. Här är det unge
Jöns Ehrenborg som stoltserar i
en riddardräkt modell junior.
Hans farfar, Jöns Ehrenborg i
Hägersten, har sänt in bilden.
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I fönstret. Glasmålning med vapen
för Bengt Olof Kälde och Anne
Kälde, född Lockman,
Uppsala.
Signetring. Denna tillhörig Lars C Stolt,
Stockholm.

Foto: Magnus Bäckmark.
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