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Kung Erik Knutsson och hans män inför slaget vid Lena 1208, enligt tv-dokumentären Arns
rike som sändes i TV4 under januari och februari. Kungens hermelinsfodrade blå mantel och
männens blå vapenrockar är pr ydda av ett lejon av guld, vilket saknar historiskt stöd. Det
som är känt om Erik Knutsson är att han använde två motvända krönta leoparder i sitt sigill.
Tv-serien är intressant eftersom den illustrerar den br ytningstid då heraldiska bilder bör jade
användas i Sverige för första gången; årtiondena kring år 1200. Läs mer på sidorna 168–69.
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Medlemmar –
heraldikvänner!
Det är med tillfredsställelse som jag blickar tillbaka
på mitt första år som Svenska Heraldiska Föreningens ordförande. Den nya styrelsen har påbörjat en
långsiktig kampanj för medlemsrekrytering och
föreningenharpåettellerannatsättfunnitsrepresenteradpåettantalevenemangunderåretsåsommedeltidsmarknader, riddarspel och släktforskardagar. Vi
harävenetableratnärmarekontaktmedandraheraldiska ”krafter” i Sverige och övriga Norden.
I föreningens namn har ett antal vapenförslag,
sprungna ur den nystartade heraldiska verkstaden
Fenix, inlämnats till berördainstanser. Förslagenpå
vapen för Karlstads universitet och ett samiskt
”riksvapen” har rönt uppmärksamhet i både press
och TV. Styrelsen har även låtit trycka upp en serie
fantastiskt fina vykort med heraldiska motiv.
Föreningens webbsidor har under året flyttat in på
den nya adressen www.heraldik.se och befäst sin
ställning som Nordens i särklass ledande och mest
spännande heraldiska internetsajt.
Som medlemmar i Svenska Heraldiska Föreningen har vi år 2004 mycket att se fram emot. Vapenbildenkommer,frånochmeddetta29:eutgivningsår,
äntligen att ges ut med fyra nummer per år. Två av
dem kommer som tidigare att vara till hälften i färg,
medandenytillkomnatvåutgåvornatillsvidaretrycks
i svartvitt. Den ökade utgivningen har blivit möjlig
tack vare vår samverkan med Heraldiska Samfundet,
som köper och distribuerar Vapenbilden till sina ledamöter. En annan nyhet för i år är att medlemmar i
SHF erbjuds att bli medlemmar i Societas Heraldica
Scandinavica till halva ordinarie medlemsavgiften (första året som ny SHS-medlem).
Förinnehålletiartiklarochnotiser
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.

Bästa hälsningar,
Henric Åsklund
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Teckning: M Bäckmark.

Kontakta oss

KALLELSE
Svenska Heraldiska Föreningen kallar till föreningsstämma
söndagen den 21 mars 2004
kl 15.00 på Skansen Kronan i
Göteborg.
Föredragningslista
1. Valav ordförande för stämman.
2. Anmälan av styrelsens val av
sekreterare.
3. Valav justeringsmän.
4. Godkännande av kallelse.
5. Styrelsens och revisorernas berättelser.
6. Ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Framställningar från styrelsen eller
motioner från medlemmarna.
8. Fastställande av medlemsavgift.
9. Valav ordförande i föreningen.
10. Val av övriga styrelseledamöter och
suppleanter.
11. Val av revisorer och suppleant.
12. Fråga om val av valberedning.
13. Övriga ärenden.

Svenska Heraldiska Föreningens

Verksamhetsberättelse 2003
Styrelsen

Styrelsen har bestått av: Ordförande: Henric
Åsklund. Vice ordförande: Stefan Bede.
Sekreterare: Jesper Wasling. Kassör:
Marcus Karlsson. Redaktör: Magnus
Bäckmark. Ledamot: Ingemar Apelstig.
Ledamot: Perolow Jonsson-Falck.
Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten.

Revisorer och valberedning
Revisorer: Lennart Wasling och Kenneth
Wulcan. Suppleant: Per Ladenvall.
Stämman 2003 utsåg de ordinarie revisorerna till att även verka som valberedning.

Medlemmar

Underåretharföreningenhaft204medlemmar
varav 31 är nya för 2003, 11 är betalande
organisationer,16ärutländskamedlemmaroch
2 hedersmedlemmar. En av hedersmedlemmarna är ny för 2003: Ingemar Apelstig
kallades till hedersmedlem av stämman 2003.
Till det kommer 37 utskick till 11 utbytesmedlemmar(heraldiskaföreningar) och 26icke
betalande institutioner.

Teckning: Magnus Bäckmark.

Vapenbilden

SHF:s styrelse.

Under året har två nummer av Vapenbilden
getts ut, nr 55 och 56, båda med 32 sidor varav
hälften i färg. Ett stortantalartiklarav ovanligt
många skribenterhargettföreningendessbästa
årgångnågonsin.53nyavapenhar publicerats,
varav 37 släktvapen.
Styrelsen beslöt att utöka utgivningen till 4
nummer per år från och med 2004, mycket
tack vare samarbete med Heraldiska Samfundet. Den utökade utgivningen gör dessVapenbilden 57:2004 1 6 3
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utom att föreningen slipper momsen på tryckkostnaden.
Redaktör: Magnus Bäckmark. Redaktionsmedlemmar: Martin Sunnqvist
(annonsansvarig) och Marcus Karlsson.
Redaktörenutsågsavstämman, redaktionen av redaktören.

Skriftserien

Planeringen med skriftserien går vidare. Nu
söker styrelsen bidrag ur
fonder.
Redaktör: Jesper
Wasling.
Skriftserieredaktören
utses av styrelsen.

Härolden

Häroldsämbetet har under året förberett
innehållet till Medlemsförteckningen 2004
(som kommer i maj 2004) med insamlande av
uppgifter om och teckning av vapen och
utmärkelser.
Härold: Stefan Bede.
Persevanter: Jonas Arnell (utmärkelseansvarig), Ronny Andersen (vapentecknare).
Härolden utses av
styrelsen,persevanterna
av härolden.

Anbudsauktionen

Två auktioner har
hållits under verksamhetsåret.
Auktionsförrättare:
Daniel G Andersson.
Auktionsförrättaren
utses av styrelsen.

Vapenförslaget för Sápmi. Märket är
detsamma som redan används i Sápmis
Året innebar en nystart
flag ga. Det nya är två sköldhållande
för hemsidan som efter
renar av silver med beväring av guld.
flytt till ett nytt webbhotell och med ny domänadress (www.heraldik.se) både är lättare
att arbeta med och ger oss bättre statistik. Medaljörer
Hemsidanharsedanmajhaftmellan5000och Fem förtjänta heraldiker och heraldikers likar
7000 unika besökare per månad.
beviljades under 2003 föreningens förtjänstEtt heraldiskt nyhetsbrev skickas månads- medalj i guld:
vis ut till intresserade (310 st 31/12).
Nils Fredrik Beerståhl: för sin genealoMedlemmar som har angivit e-postadress giska forskning om medeltida frälseätter.
får dessutom e-brev med aktuella nyheter när
Tor Flensmarck: för sitt arbete med Skanså är påkallat.
dinavisk vapenrulla och sin stora produktion
Webbredaktör: Jesper Wasling.
av nya släktvapen.
Webbredaktören utses av styrelsen.
Bengt Olof Kälde: för sina högt stående
vapenmålningar inom kyrkan såväl som inom
Arrangemang
Serafimerorden.
Två sommarmöten har hållits, båda finns
Clara Nevéus: för sina insatser för
beskrivna i Vapenbilden nr 56.
heraldiken inom sitt ämbete som statsheraldiÖstmötet bjöd in till föredrag på Riddar- ker, där hon stått för kvalitet och lyhördhet.
huset i Stockholm den 14 augusti och lockade
Lars C Stolt: för sina folkbildande artiklar
22 deltagare.
inom heraldik, exlibriskonst och emblematik.
Västmötet bjöd in till en resa till Nödinge
Dessutom delades en av de för år 2004 bekyrka och Lödöse museum den 16 augusti(16 viljade medaljerna ut redan i december 2003.
deltagare).
Medaljen gick till Alf Djerf, för hans långva-

Hemsidan
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Upplysningskampanj
En "missionsverksamhet" för heraldikens
främjande genomfördes. Föreningen kommer
även under 2004 att genomföra en liknande
kampanjmedförhoppningenattöka intresset
för heraldiken bland privatpersoner.
Föreningen har närvarat vid heraldikkongressen i Åbo, Wadköpingsmarknaden i
Örebro, riddarspelen i Ekenäs, Läckö medeltidshelg, Bogesunds Gästabud i Ulricehamn
och släktforskardagarnaiRonneby.Dessutom
hade SHF ett samarbete med Medeltidsdagarna i Hova och Flaggkongressen i Stockholm.

Vykort

Fyra heraldiska vykortsmotiv har tryckts upp
och säljs nu till medlemmar och andra.

Arkivering

Föreningens arkiv lämnades över till
föreningsarkivet på Göteborgs stadsarkiv
vilket gör att vår historia bättre bevaras.
Kopior av protokoll och vissa utskick finns
hos sekreteraren.

Ett annat förslag, till vapen för Karlstads
universitet, uppmärksammades i lokalpressen. Inför nationaldagsfirandet
tillfrågades föreningens sekreterare av
Göteborgsposten om ursprunget till den
svenska flaggan.

Ekonomi

Den ekonomiska redovisningen var vid
denna pressläggning inte färdigställd.
Styrelsen 2004-01-15

Prinsessa
född i
Norge
Teckning: Magnus Bäckmark.

riga tjänst som aktiv i föreningen. Alf Djerf
avled kort därefter.

Bådateckningarna:MagnusBäckmark.

Heraldisk verkstad
Föreningen stödjer den heraldiska verkstaden
Fenix som har grundats
inom föreningen under
året. Fenix är verksam i
Stockholm.

Media

Förslaget till Karlstads
universitet, baserat på
den sol som redan
används och ett örnhuvud som förkortning
av Karlstads vapen.

För första gången i
historien har SHF
omnämnts i TV. Det var
föreningens förslag till ett
samiskt nationsvapen
somuppmärksammades
av nyhetsprogrammet
Oððasat. Även i Metro
skrevs det om förslaget.

Den 21 januari föddes prinsessan Ingrid
Alexandra av Norge, det norska kronprinsparets första gemensamma barn. Hon
kan i framtiden komma att bli den första
regerande drottningen i Norge sedan
unionsdrottningen Margareta († 1412).
Vapenbilden 57:2004 1 6 5
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Bilder ur tidningsannons (bilden ovan till höger bearbetad).

PRV har fattat beslut i
Gyllenstierna-saken

På Steninge slott i Uppland syns Gyllenstiernas stjär na på fasaden och
på urnorna vid sidan av trappan, samt på många andra ställen. Det är
minnen från den tid då hovrättspresidenten, greve Carl Gyllenstierna
af Steninge (1649–1723) residerade här.

Av Martin Sunnqvist
Efter över tre år har nu Patent- och
registreringsverket (PRV) fattat beslut i
frågan om det Gyllenstiernska släktvapnet har något rättsligt skydd gentemot Steninge Slott AB:s registrering av
ett liknande varumärke.
PRV konstaterar att vapnet och varumärket
har vissa likheter, men att det finns skillnader
som gör att varumärket inte kan uppfattas
som ätten Gyllenstiernas släktnamn eller
släktvapen. De 1700-talsföreskrifter som finns
på vapenrättens område anser PRV inte vara
relevant för myndighetensrättsprövning. PRV
anser inte heller varumärket vara vilseledande
för allmänheten.
PRV har i sin bedömning inte närmare utrett vilka rättsliga förutsättningar för skydd
för släktvapen som kan sägas finnas i svensk
166

Namnlöst-4

Överst till höger : Det krönta stamvapnet för
grevliga ätten Gyllenstierna af Steninge.
Därunder syns varumärket för Steninge Slott
AB. Av de olika Gyllenstiernska ätterna
fortlever idag friherrliga ätten Gyllenstierna
af Lundholm, vilken har samma stamsköldemärke som ovannämnda ätt med den
skillnaden att stjärnan är störtad.
rätt, något som är en grundläggande förutsättning för att en bedömning av varumärkesregistreringen skall kunna göras. Istället har
PRV tagit fasta på de skillnader mellan vapnet
och varumärket som finns, nämligen
varumärkets grevliga krona och årtalet 1705 i
skölden. Eftersom skillnaderna fäller avgörandet går PRV inte närmare in på de rättsliga
frågorna.
Beslutet kommer att överklagas till Patentbesvärsrätten, så att ärendet kommer under
granskning av domstol.
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Svensk med
belgisk
furstekrona

Teckning: Magnus Bäckmark.

Foto: TomasNyber g, ur Trellebor gs Allehanda 2002-12-24.

Flagglakan i
Trelleborg

Sommaren 2002 skaffade Trelleborg en
mindre lyckad ny kommunflagga.
Trelleborgs vapen visar en borg med kärna.
Sjusvenskatidigarestäderharvapensomvisar
borgar eller borgtorn men endast Trelleborg
har dessutom flaggor. Bilden går tillbaka på
ett sigill från 1471, men i ett äldre sigill från
1421 syns korsflaggor – danska flaggan, har
manförmodat,mendetskullelikagärnakunna
vara det röda unionsbanéret med gult kors.
Som en korrekt vapenflagga skall vara har
duken gjorts kvadratisk med en sida på ca 1
meter. Men en vapensköld, därtill med murkrona, sätts helst ej på en flagga. Flaggduken
motsvarar skölden och vapenbilden återges
på duken.
Dessutom har den blå färgen blivit för ljus.
Den skall vara maximalt blå för att åstadkomma ordentlig kontrast.
Det är beklagligt att kommunen inte har
satt sig in i de normer som gäller vapenflaggor.
Nils Renhorn
Jan R anekes ritning visar hur en
flag ga b lir långt
mer effektfull om
motivet tillåts fylla
ut hela duken.

Prins Carl Bernadotte avled den 27 juni 2003
i en ålder av 92 år.
Född hertig av Östergötland fick han avsäga sig sina svenska värdigheter i samband
med sitt gifte 1937 med grevinnan Elsa von
Rosen. Hans svåger, kung Leopold III av
Belgien, upphöjde honom 1937 i belgiskt furstligt stånd med titel och namn prins Bernadotte
och grevlig värdighet för hans efterkommande.
I hjärtskölden syns släktvapnet, i huvudsköldens 1:a och 4:e fält en förkortning av
Belgiens lejonvapen i inverterade tinkturer
samt i 2:a och 3:e fälten Östergötlands landskapsvapen,tillminneavsittfornahertigdöme.
Ovanpå skölden vilar en belgisk furstekrona.
MagnusBäckmark
Vapenbilden 57:2004 1 6 7
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Fotonav tv-skärmenavMagnusBäckmark.

Vågad heraldisk uppvisning
AvJesper Wasling
Äntligen uppmärksammas heraldiken av
historiker. Visserligen kan man som heraldiker anmärka på hur de heraldiska
bilderna avbildas på de föga tidstypiska
sköldarna, men ändå.
Jan Guillous vilja att ge de stridande parterna
varsinvapensköldsomsedanoavbrutetnämns
kommer säkert att väcka intresset för heraldik
hos många tittare. Serien har inte ambitionen
att visa tidstypiska miljöer; statisternas kläder
och vapen bör ses som teaterkosymer som
illustrerar berättelsen om Sveriges fördelse.
Några kommentarer kan ändå vara på sin
plats. Den erikska ätten tilldelas (från 1208)
symbolen tre kronor, ett vapen som annars är
känt från tidigt 1300-tal (eventuellt 1275) och
knappast har något med den erikska ätten att
göra. Medlemmarna av ätten i tv-serien bär
alla blå vapenrockar med ett lejon av guld
från och med Erik den heliges söner. Det
enda vi vet är att Erikska ätten i sigill använde
två motvända krönta leoparder från 1210/16
och tre krönta leoparder över varandra åtminstone från 1224.

En av de som föll på Sverker Karlssons sida
vid Lena 1208 syns med ett rött lejon i en
(pälsbrämad)sköldkvadreradigröntochguld.

Folkungarna för i tv-serien samma lejon –
underentiddåderasendakändasymbolären
liljestav. Ett lejonvapen är först känt bland
demfrån1222/30.Åandrasidanärliljevapnet
endast känt för jarl Birger brosa (1180/
1202) och det är kanske inte ens ett riktigt
vapenmärke.DetärintekäntomBirgerssöner
fördevapen,menblandhanssonsönerharflera
valt vapen eller tillnamn från deras mödernesläkter – något som kan antyda att Folkungaätten inte var så dominerade som vi numera
förleds att tro.
Sverkerska ätten har tilldelats en svart
grip på rött fält. Grip är visserligen nära en
drake som kanske var sverkarnas ättesymbol,mennågra beläggförsvartagripar
eller drakar på rött finns inte. Möjligen
har man inspirerats av det vapen som
troligen var Helena Sverkersdotters,
en drake infattad i en stjärna. Övriga
stormän verkar vara helt vapenlösa i
denna brytningstid då heraldiken vinner insteg i Sverige.
Ändå måste tv-serien få beröm för
sitt iniativ att våga och spännande är
det att få en ny historia presentad för
Sverker Karlssons här r ycker fram ur skogsbr ynet vid sig,hurmångadetaljersomänkan kritiLena (nuvarande Kungslena) i Västergötland 1208.
seras.
168

Namnlöst-4

Vapenbilden 57:2004

168

2004-03-20, 23:41

Under Johan Sverkerssons regeringstid, 1216–22, präglades mynt med
lejon(?)- och örn(?)huvuden.
En ohistorisk fana: blå, med ett sinistervänt lejon på
dexter sida och tre kronor i sent 1900-talsutförande på
sinister sida, allt av guld (motivens vändning varierar).

Eftersom inskriften är borta kan man
Kung Erik Knutssons män (och en kvinna, till höger). De inte vara säker, men troligen tillhör
bär runda sköldar, kluvna i guld och blått och orna- detta sigill, känt från avtr yck 1237,
menterade med ett slingermönster av motsatt tinktur.
kungadottern Helena Sverkersdotter.

Till skillnad från övriga bilder, som alla åskådlig gör
slaget vid Lena 1208, visar denna slaget vid Gestilren
1210 och en riddare med korspr yddvapenrock och fana
samt folkungabaneret (i formen med krona, vilken är
känd från 1275) .

Jarl Bir ger br osas sigill, avtr ycket
gjort någon gång mellan 1180 och
1202. Liljevapnet är Sveriges äldsta
kända vapen – om det nu är ett riktigt
vapen.
Vapenbilden 57:2004 1 6 9
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Bilderna ur B E Hildebrand: Svenska sigiller från medeltiden (1862–67).

Bilder ur Svenska folket genom tiderna, band 2 (1938).

En flot billedbog
Af Ronny Andersen
Ste phen Slater : The Complete Book of
Heraldr y. An Inter national Histor y of
Heraldr y and its contemporar y uses. Lorenz
Books, 2002. ISBN 0754810623.
Stephen Slaters bog The Complete Book
of Heraldr y lægger i dens titel op til
meget, og den indfrier en del.
Bogen er inddelt i to sektioner; afsnittet ”The
History and Language of Heraldry” indeholder
hvad enhver bog om heraldik skal indeholde,
heraldikkens historie, oprindelse og udvikling,
et våbenskjolds elementer, de forskellige
våbenfigurer m.v.

Foppoli mest vibrant

HvadderadskillerStephenSlatersbogfraandre
på dette punkt, er det overvældende antal
illustrationer, hvoraf en del er tegnet specielt
til denne bog af så fremragende kunstnere som
Marco Foppoli, Anthony Duke, Roland
Symons og Alfred Znamierowski, med
Foppoli som den mest vibrante og nyskabende
kunstner.
Udover det udmærker Stephen Slaters bog,
både i første og anden sektion, sig ved også at
bruge eksempler og illustrationer fra hele Europa, ja hele verden, og ikke blot som så mange
andreengelskebøgeromemnet,bloteksempler
og illustrationer hentet fra den engelske heraldik.

Seglvæsenet forbiset

Slater viser også hvordan heraldik praktisk blev
brugt, bl.a. ved begravelser og i gravmonumenter,
som her i tilfældet med Alice, grevinde af
Derby, fra 1600-tallet.
Generelt er der ikke meget nyt at hente i
bogens tekst. Det er hovedsageligt billederne,
der giver bogen dens styrke.

Det kan dog konstateres, at Stephen Slater er
ganske traditionel i hans tolkning af Jordomrejse
heraldikkens oprindelse, da seglvæsenet ikke Bogens andel del, ”Applications to Heraldry”,
får sin berettigede plads som en væsentlig del dykker dybere ned i brugen af heraldik,
af heraldikkens oprindelse og udvikling.
kongelig, adelig, offentlig, personlig og global.
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kunstneriske og æstetiske
kvaliteter, som man føler
lægger forfatteren meget
på sinde, også igennem
hele bogens udstyr og
den flotte våbenkunst, der præsenteres heri.
Bogenudmærker
sig også ved at Stephen Slater i afsnittet
”Global Heraldry”
tager en heraldisk
jordomrejse, for at vise
det særegne ved hvert
lands og regions heraldiske traditioner, som
heraldikeren og forfatteren Carl-Alexander von Volborth også
mesterligt har gjort det. Igen
Slater har også blik for heraldikkens kuriøse side; her ses det med et væld af gode, sjældførste – forkastede – forslag til et våben for De ForenedeStater. ne, nye, gamle og fremfor
Man genkender Foppolis vibrante streg.
alt utrolig interessante
illustrationer i en god kvaEndelig er der et afsnit om heraldikkens litet. The Complete Book of Heraldr y, på 256
kontinuitet, der bringer bogen helt op til sider og med over 700 illustrationer, være hernutiden, og også diskuterer heraldikkens med anbefalet.

Værket er fyldt med nytegninger bl.a. udført af den fantastiske Marco Foppoli, der her har
te gnet våbener ne for de danskegrever af Rosenbor g, den portugisiskehertug af Coimbra ogde
franske grever af Angoulême. Det internationale perspektiv er kendetegnende for hele værket.
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Från tidningssidorna
I tidningsannonserna tävlar alla slags
organisationer och företag om Din uppmärksamhet. Fram med saxen om Du ser
något intressant och skicka det till oss!
Framöver kommenterar vi i Vapenbilden
alltifrån fenomenalt bra emblem till
skrattretande grodor.
Falun togs upp på
världsarvlistan
2001 för sina historiska gruvmiljöers skull. Bergshanteringen har
sattmångaavtryck
i traktens heraldik
som kunde tas till
vara i ett uttrycksfulltemblem,meniställetväljerorganisationen
Världsarvet Falun en stenhård, känslokall
plakett i bästa DDR-stil. Vad vill man förmedla? ”Varning för avgaser”?

AB Markarydsbostäder övergick 1994 frånatt
vara kommunägt till att bli ett privatägt
fastighetsbolag, men fortsätter att heraldiskt
tillkännage Markaryds kommun som sin patron.
Så länge fastighetsbolaget inte gör någon dålig
publicitet med skandaler eller dylikt så är väl
kommunen bara glad för gratisreklamen?

Desto bättre är emblemet för Stiftelsen för
insamlingskontroll i Stockholm, bildad
1980. Den röda spegeln, i den form speglar
har inom heraldiken,gerenhintom
verksamheten–att
såattsägahållaupp
en spegel för de
organisationersom
kontrolleras – och Detta humoristiska vapen är tyvärr tillkommet
är samtidigt full- för ett engångsevent; Ulla Segerströms och
Bertil Sted-Grens minnesutställning, en
ländat enkelt.
nationell hundutställning på Täby Galopp den
24 augusti 2003. Kvadreringen i
Almarestäkets Polo Country
blått och silver störs visserligen
Clubs vapen strävar tydligt efter
av initialer, men i färgversionen
att ge aristokratiska vibbar
drar dexter sköldhållares knallgenomgrevekronaochdekadent,
rosa inneröron uppmärksamhet
föga heraldisk teckningsstil i det
till sig. Noteradesexsmåhundaratt poloryttarna är naturalistiskt
na på den blå kronringen av den
återgivna. Och de kunde väl rida
tillspetsade friherrekronan.
inågonannanriktningänbakåt?
MagnusBäckmark
172
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Ståtligt vapen för en liten ö

Teckning: Magnus Bäckmark.

Den brittiska kolonin Tristan da Cunha, täcke fodrat med silver. Hjälmprydnad: En
en liten ö i södra Atlanten med bara 278 segelsatt båt av lokal typ ovanpå en skeppskrona av guld. Sköldhållare: Två naturfärgade
bofasta invånare, har fått ett vapen.
humrar. Valspråk: Our
faith is our strength
Administrativt lyder ön
(’Vår tro är vår styrka’).
underSt.Helenaochhar
Spetsrutanskallsyfta
tidigare fört denna ös
på öns koniska form
vapen.År2002hardock
speglande sig i vattnet.
TristandaCunhaerhållit
Albatrosserna symboliinre självstyre vilket firas
serar öns djurliv.
med anskaffning av ett
eget vapen.
Hummerfiske
Beskrivningen av
Hjälmprydnaden visar
vapnet kan formuleras:
på sjöfarten och fisket.
I fält, delat i blått och
Humrarnapåminnerom
silver, en spetsruta åthummerfisket som är
följd av fyra omkring
öns viktigaste indenna flygande albatroskomstkälla.
ser, allt av motsatta
Hummerhållet vapen för atlantö.
MarcusKarlsson
tinkturer. Blått hjälm-

Ett nytt kungarike
Det hör inte till vardagen att världen får ett nytt
kungarike, men den 14 januari 2002 skedde just
detta.

Kung Hamad bin Isa Al Khalifa av
Bahrain med sitt vapen.
Foto: Ministr y of Information, Bahrain, åter givet i
Nordisk Flaggkontakt nr 34/2002.

DåblevnämligendetlillaemiratetBahreinmedca600.000
invånare på arabiska halvön ett kungadöme.
Ombildningen är ett led i landets modernisering som
bland annat innefattar en ny grundlag och en folkvald
kammare i parlamentet samt kvinnlig rösträtt.
Den nye kungen för ett mycket enkelt och slående
vapen: I silver en medelst en tandskura bildad röd ginstam. På skölden vilar en så kallad österländsk krona från
vilken ett rött hjälmtäcke fodrat av silver utgår.
Detta är kungens personliga vapen. Kungariket för
skölden utan kronan. Vapnet skapades åt den dåvarande
emiren av dennes brittiske rådgivare på 1930-talet.
MarcusKarlsson
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Danske løver og hjerter
Af Ronny Andersen

Erling Svane: I Skjoldet springe Løver.
Afledninger af Kongevåbenet. Syddansk
Universitetsforlag , Odense, 2002. ISBN 877838-663-2.

intet belæg i teksten for denne vidtløftige
konklusion. I kapitel 2 nævnes også våbenet
for den senere kong Frederik 3. som
fyrstebiskop af Bremen, hvilket heller ikke er
et afledt våben.
Forfatteren har også en tendens til at se
mange tidlige adelige løvevåbener som
afledninger af det danske kongevåben, som
f.eks. Sjællandsfar-slægten, greverne af
Gleichen og greverne af Eberstein uden
at der er tilstrækkeligt
belæg for det.

Som forfatterens tidligere udgivelse, Det
danske Rigsvåben og Kongevåben, er denne
bog fyldt med flotte illustrationer, langt
størsteparten i farver. Bogen her er en fortsættelse af den forrige, og
handler om afledninger af
det danske kongevåben
gennem tiderne.
Bogen er disponeret
Dronninger og
over 10 kapitler, hvoraf
kapitel 5, ”Fantasivåbener
elskerinder
og misforståede våbener”
Ligeledesbehandlerhan
egentligikkeharnogetmed
i kapitel 3, ”Danske
afledninger at gøre. Kapidronningerm.fl.”danske
tel 9, ”Anden brug af afdronningers våbener;
ledninger” og kapitel 10
m.fl. er her kongelige
”Varianter” falder helt elelskerinder og dronninler delvist heller ikke ind
ger ”til venstre hånd”.
under denne kategori. Her
Hvad dronningernes
er det især fejl i farvevåbener angår, er der
lægning og i antallet af
heller ikke her tale om
våbenfigurer, der gennemafledninger, men samgås, ligesom svenske kong SlægtenSkarsholmsvåben,hvorbåde mensatte våbener, hvilErik 14.s brug af Dan- løver og hjerter er afledet af det ke forfatteren nævner
marks tre løver nævnes.
danske kongevåben. Skarsholm- mange eksempler på.
slægtens stamfader var Valdemar For elskerindernes
Alle løvevåbener
Sejr. Tegning fra Danmarks Adels vedkommende er det
er ikke brisurer
Aarbog.
berettiget at tale om
Helt fjollet er udtalelsen
afledte våbener.
om, at den holstenske adelsslægt Breides
Kabinetsvåbenet, der behandles i kapitel
våben er en ”typisk brisure af kongevåbenet” 4, er heller ikke en afledning af kongevåbenet,
(s. 146). Slægten førte en sølv løve i rødt, men en sammenstilling af våbener, der også
hvilket vel ikke kan siges at være en brisure af findes i det sammensatte kongevåben.
det danske kongevåben. Endvidere gives der
174
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Charlotte von Schindel, gr evinde af Frederiksholms høje
position skyldtes at hun var Frederik IV.s elskerinde. Erling
Svane mener at våbenet er en typisk brisure af det danske
kongevåben. Grevskabet blev oprettet i 1710, men
grevinden faldt i unåde i 1716 p.g.a. utroskab!
V åbentegningen er fra de Greveligeog Friher relige
Lensbøger, Rigsarkivet.

forstås i bredere forstand” (s. 16),
hvilket gør bogens undertitel
utilstrækkelig.
Svanes bog kommer dog netop
til at virke som et katalog, da der
ikke er en overordnet, styrende
problemstilling eller tilgangsvinkel
til stoffet. Det er problematisk, at
en bog udgivet af et universitetsforlag i den grad er upræcis,
overfladisk og med et mangelfuldt
noteapparat. Men nyd bogen for
dens mange herlige illustrationer,
der virkelig sætter en standard for
heraldiske udgivelser. Videnskabelighedenerdetdesværresmåt
med.

Grøn uheraldisk?

Mest overraskende og forvrøvlet er dog
forfatterens udtalelse om, at grøn er en
uheraldisk farve! (S. 31.)
I gennemgangen af Knud Prislavsens og
greverne af Orlamündes våbenføring
baserer forfattteren dele af sin tekst på en
artikel fra 1984 af Nils G. Bar tholdy,
”Valdemarernes løvevåben. Hovedtrækaf en
teori om de danske kongers politiske motivering for at antage løvefiguren i det 12.
århundrede”, Heraldisk Tidsskrift nr. 49–50,
uden at denne dog krediteres.
Over tre sider i indledningen gennemgås
hovedtrækkene i forfatterens forrige bog,
hvilket strengt taget vel ikke er nødvendigt.

Illustrationer sætter standard

I indledningen skriver forfatteren at bogen
ikke er et katalog over samtlige afledninger
af kongevåbenet, men blot giver eksempler
på afledninger og redegør for dem (s. 16).
Samtidig gives forklaringen på at en del af
kapitlerne omhandler våbener, der ikke er
afledninger, nemlig at ”ordet ’afledninger’ skal

Peder Schumacher, greve af Griffenfelds våben
fra 1673. Våbenet indeholder både hjerter, løver
og de oldenborgske farver. Griffenfeld faldt som
bekendt i unåde, og våbenet blev kasseret.
V åbentegningen er fra gr evepatentet 1673.
Vapenbilden 57:2004 1 7 5
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Källorna viktiga vid
vapenkomposition
AvJesper Wasling, Martin Sunnqvist, Davor Zovkooch Henric Åsklund
Är ditt vapen unikt?
Är du riktigt säker på
det? Alla som ägnar sig
åt heraldik känner till
att varje vapen ska vara
unikt. Det är så grundläggande att det görs
långa utredningar om hur
man ska brisera vapnet för
att avskilja det mot andra
närliggande vapen. Men hur
vet man att det vapen man för
verkligen är unikt?
Världen är stor, och även om
heraldiken inte finns etablerad
överallt så omfattar den ändå
majoriteten av alla länder. Var och en
har visserligen sin tolkning av den
heraldiskabildenmenimångtochmycket
överensstämmer den i ett flertal av världens
länder.
Överallt är vapnet ett kännetecken för en
fysisk eller en juridisk person och därför ges
det ut vapenböcker. För att ett vapen ska
kunna sägas vara unikt måste det alltså kontrolleras mot alla dessa böcker. Det säger sig
självt att det inte går.
Därför bör den som gör en vapenutredning
angedenlitteratursom konsulterats, för framtida forskares (granskares) skull. Detta för att
inte skapa en falsk bild av hundraprocentig
kontroll eftersom en sådan inte är möjlig.

Det absolut nödvändiga
Den som skapar ett nytt borgerligt vapen bör
konsultera den nordiska litteraturen. Skapas
176
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En av de böcker som
artikelförfattarna
rekommenderar –
KalenderöverOintroducerad adels
förening. Den
senaste kom
2000 och pr yds
påomslagetav
adliga ätten
von Roths
vapen.

ett vapen för en myndighet ska det inte riskera att
krocka med en annan myndighet inom EU,
men det är tveksamt om varje nyskapelse i
hela unionen kan granskas mot samtliga
existerande vapen i unionen. Önskvärt – ja,
möjligt – nej. Vapensomskapasförexempelvis
riddare av Serafimerorden bör omfattas av
samma granskning som myndighetsvapen
eftersom dessa män och kvinnor fått sin
ordensutmärkelse just i egenskap av representant för en myndighet.
Det betyder att vi ställer högre krav på vapen som skapas av myndigheter för myndigheter än vapen som antas av enskilda för att
brukassomdekorationoch symbolsnarareän
som varumärke.
På vapen för sällskapsordnar, rollspel eller
motsvarande kan inte ställas samma krav eftersom deras syfte inte är att vara ett släktva-
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pen; för de flesta i dessa sällskap är vapnet
endast en personlig dekoration avsedd för att
användas just i dessa sällskap och ingen annanstans. Det är först när de som för vapnet
tar det ur sitt lekfulla sammanhang och för ut
det i offentligheten som vapnet ska kontrolleras på samma sätt som nyantagna borgerliga
vapen. Och det är först då det på allvar kan
anses vara antaget.
För den som redan vid antagandet av ett
ordensvapen eller dylikt har ambitioner att se
skölden som ett släktvapen bör noggranna
kontroller göras likt de för borgerliga vapen.

Den viktiga listan

För att göra det klart och enkelt har vi
samstämmigt sammanställt en lista som vi
hoppas kan bli ett riktmärke för dem som vill
skapa vapen och som är osäkra på vilka krav
som bör ställas på en vapenutredning. Den
somhar kontrollerat sitt vapen mot dessa kan
inteanseshamissbrukat källkontrollen. Listan
är uppdelad i tre kategorier: offentliga vapen,
adliga (förlänade) vapen och övriga.
Den nordiska marknaden är inte översållad
av vapenböcker och de allra flesta på vår lista
finns att få tag på i större bibliotek. Fler böcker
finnsmen dessa räcker för att för att få en bild
över de vapen som är eller har varit i omlopp
i Skandinavien genom seklerna.
Den som gör man anspråk på att vara heraldisk konstnär och säljer sina tjänster bör
absolut ha dessa böcker tillgängliga.
Det är överkurs att försöka leta bland alla
hundratusentals vapen runt om i Europa som
finns i vapenböcker eller i arkiven. Det finns
ingen sammanställning och därför kan ingen
påstå sig ha översikt över dem alla.
Bättre då att ödmjukt
redogöra för hur man gått
tillväga och vara beredd att
förändrasittvapenomman
ser att någon har bättre rätt
till en viss utformning.

Offentliga vapen
Achen, Sven Tito: Danmarks kommunevåbener samt Grønlands og Færøernes
(København 1982).
Andersson, Per: Svensk vapenbok för
köpingar, municipalsamhällen och
landskommuner 1863–1970 (Mjölby
1994).
Andersson, Per: Östgötsk vapenbok (Linköping 1998).
Försvarsmaktens heraldiska vapen och
valspråk 2001, TFG 09 812:010004.
Haikonen, Atte: Suomen kunnallisvaakunat
– Finlands kommunvapen (2:a uppl,
Helsingfors 1982).
Nevéus, Clara & de Wærn, Bror Jacques:
Ny svensk vapenbok (Stockholm
1992).
Norske kommunevåpen (Oslo 1987, med
Suppleringshefte 1988).
Släktvapen
Achen, Sven Tito: Danske adelsvåbener
(København 1973).
Berghman, Arvid: Borgerlig vapenrulla
(Djursholm 1950).
Cappelen, Hans A K T: Norske slektsvåpen
(2:a uppl, Oslo 1976).
Granfelt, George Fredrik: Finlands ridderskaps och adels vapenbok (Helsingfors
1889).
Hausen, Reinhold: Finlands medeltidssigill
(Helsingfors 1900).
Huitfeldt-Kaas, Henrik Jørgen: Norske
Sigiller fra Middelalderen (Oslo 1899–
1950).
Kalender över Ointroducerad adels
förening (1935–).
Petersen, Karl Nikolaj Henry: Danske
adelige sigiller fra det 13. og 14. Aarhundrede (Kjøbenhavn 1897).
Raneke, Jan: Svensk adelsheraldik (Malmö
1990).
Raneke, Jan: Svenska medeltidsvapen 1–3
(2:a uppl, Nora 2001).
Reitzel, Poul: Vaabenførende slægter i
Danmark 1–3 (København 1946–59).
Skandinavisk vapenrulla (1963–).
Thiset, A: Danske adelige Sigiller fra det
15, 16. og 17. Aarhundrade (København
1905).
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Måtte mottot hålla
måttet!
Av Stephen Coombs

Ibland behandlas valspråken som om de
knappast alls tillhör området heraldik:
men Skandinavisk Vapenrulla visar att
många av oss som använder vapen faktiskt vill ha ett valspråk med. Att dessa
valspråk nästan alltid tas upp i själva
blasoneringen innebär principiellt att
vi tillmäter dem heraldisk betydelse.
Intressetförvalspråkhardessutomökatsedan
vapenrullan startades 1963. Om man delar in
de fram till 1999 publicerade vapnen i fem
lika stora grupper upptäcker man att valspråk
ingår i en fjärdedel av de anmälda vapnen i
den första gruppen, varefter andelen ökar
successivt. I den sista gruppen ingår valspråk i
hälften av de anmälda vapnen.
Siffra i texten avser vapenpubliceringens
löpnummer i Skandinavisk Vapenrulla.

Valspråk och språkval
Vilka tungomål är det som kommer till
användning? Latin är det allra vanligaste och
dominerade till en början helt, men sedan
omkring 1989 har bruket av de nordiska
modersmålen ökat markant.
Bland andra använda språk finns engelska,
franska, tyska, spanska och fornnordiska. Ett
latinskt skolmotto (487) åtföljs av en version
på gammalgrekiska, och ett franskt valspråk
(132) återges på armeniska i illustrationen. Två
stridsrop (varav ett av polskt ursprung) kan
inte insorteras språkmässigt (53, 459). Överraskningen ur en internationell synvinkel är
väl att så få valspråk är på franska.
178
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Procentuell fördelning av språkval i valspråk i
vapen publicerade i Skandinavisk Vapenrulla
mellan 1963 och 1999. Kurvan överst visar
procentandelen av vapen med valspråk i
förhållande till det totala antalet vapen i SVR.
Som synes har var det i SVR i början bara
vart fjärde vapen som tecknades tillsammans
med ett valspråk. År 1999 var det vartannat.

Valspråkens innehåll
Det kanske skall erkännas på en gång att
valspråken ofta ger ett rätt så banalt intryck!
Ordspråk och liknande välbekanta uttryck är
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ganska vanliga. SEMPER FIDELIS (Alltid trogen,
100)ärdeamerikanskamarinsoldaternasdevis,
medan PER ASPERA AD ASTRA (Genomsvårigheter
till stjärnorna, 161, 553) har en variant i det
brittiska flygvapnets PER ARDUA AD ASTRA med
sammainnebörd.(Gennemopgavernetilmålet
duger knappast som översättning.).
AMOR VINCIT OMNIA (Kärleken övervinner
allt, 148, jfr. 557) ger upphov till flera varianter (175, 228, 279, 308, 378, 414). SEMPER
IDEM (Alltid densamme, 166, 441) användes i
femininum SEMPER EADEM av den engelska
drottningen Elizabeth I. AUDENTES
FORTUNA IUVAT (Lyckan bistår dem som
vågar, 252) motsvaras av WHO DARES
WINS (Den som vågar segrar, 462). IN

Bland andra kända talesätt finner vi många
med klart kristen karaktär, ofta valda av
biskopar och annat prästerskap. Bibelord är
det gott om (44, 185, 256, 264, 326, 380,
381, 394, 397, 450, 520, 525). Liturgiska citat
förekommer också:. LUMEN DE LUMINE, Ljus
från ljus (vapnet tillhör Lyshöi) 75, är taget
ur trosbekännelsen. Allmänt fromma tankar
är mycket vanliga, till exempel CRUX SPES MEA,
Korset mitt hopp, 178.
Iblandharmanharbemödatsigomatthitta
på ett alldeles eget ordspråk – en svår uppgift
att klara elegant.
Vad sägs om LIGNUM HABET SPEM

(Trä har hopp, anspelningpånamnet
Bökwall, 51), SINGULOS DIES SINGULAS
VITAS PUTA (Betrakta

skilda dagar som
(Beredd på båda
skilda liv, 69),
/eventualiteter/,
N UMQUAM ABSCE 255) återfinns förDERE (Att aldrig dra
kortat i formen AD
sig – eller Bli aldrig
UTRUMQUE (352=
dragen – tillbaka,
366a). ORA ET LABO- Drottning Elizabeth I:s vapen, här med
314), ULTRA POSSE
ordentligt framhävt valspråk på titelsidan till
RA (Be och arbeta,
NEMO OBLIGATUR
en bok tr yckt 1602. Efter Charles Hasler :
299, 433) associeras
(Ingen är förpliktad
The Royal Arms (1980).
med franciskaneratt kunna längre,
orden.
337), RADICES CONNIL DESPERANDUM (Manskallejmisströstaom CORDIAM DANT ET ROBUR (Rötter ger endräkt
något333)citerasfrån Horatius Oden I,7, HOS och styrka, anspelning på Eikeland), URSUCCESSUS ALIT (Framgånggernäringåtdessa,434) SPRUNGET VÄGLEDER FRAMTIDEN (534), DEN FLYER
från Vergilius Aeneiden V, 231. CARPE EJ ILDEN SOM OVER DEN SPRINGER (580)?
MOMENTUM (Plocka ögonblicket, 568) är omgjort
E RADICE CORONA (Ur roten kronan, 446)
från Horatius CARPE DIEM, Plocka dagen (Oden anspelar på namnet Roth och på vapnet, i
I, 11); den numera vanliga felöversättningen vilket på ett ganska trevligt sätt den stam som
”grip” i stället för ”plocka” kan härstamma från växerursköldensröttertycksförsvinnabakom
engelskans lika felaktiga ”Seize the day”, känt hjälmen för att åter synas med trädkronan i
från filmen Döda poeters sällskap.
hjälmprydnaden. (Jämför bild på följande
N AVIGARE NECESSE EST (Att seglaärnödvän- sida.)
digt 407) är välkänt i Sverige och TÄNK EFTER
N IL SOLIDUM ligger det närmare till hands
FÖRE (473, 559) är ett svenskt talesätt, medan att tolka som Inget beständigt än som det anMEMENTO MORI (Kom ihåg det att dö, 417) givna Inget är beständigt (486). L ABOR
nog är rätt universellt.
HONESTATEM CONSERIT påstår att Arbete sår –
UTRUMQUE PARATUS
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Teckning: Christer Bökwall.

E RADICE CORONA (Ur roten kronan) är ett
valspråk som samspelar väl med bildmotivet
i vapen Roth.
eller planterar, eller snor ihop! – respektabilitet: alltså inte det blasoneringen påstår, Arbeid
gir edelt sinn (561).
Då man anar att inspirationen har varit
kungliga valspråk kan formuleringarna te sig
enaninggrandiosa: FÖR KRISTUS I TIDEN (490),
FAMILJENS VÄLGÅNG (499), FÖR FREDENS SKULL
(502).

Samband med bildmotiv

Förvånansvärt nog syftar valspråk och bild på
varandra endast mycket sporadiskt, bortsett
från kristna tankegånger och motiv. Det är
sympatiskt när HUMANITAS ET FORTITUDO ,
Humanitet och styrka (508) motsvaras i
skölden av ett hjärta och ett svärd. MAGNUM
IN PARVO, Det stora i det lilla (455), skildras
medennyckelpiga, BEATI PACIFICI, Saligaärde
som håller fred (397) av ett olivträd, LAG
ORDNING SANNING (310) av ett liktorknippe, de
så kallade fasces, VÄXA ELLER DÖ (278) av
granatäpplen.

verb – objekt enligt mönstret K ÄRLEKEN
ÖVERVINNER ALLT . Andra liknar den franska
revolutionens BRÖDRASKAP, JÄMLIKHET, FRIHET
(till exempel FIDES SPES AMOR, Tro,hopp,kärlek
– fast det bibliska ordet för kristen kärlek är
inte ”amor” utan ”caritas” – 340; se även 12,
173, 174, 263b, 295, 310, 324, 509. Mer sällan
sätts ett ”och” före det sista av de tre orden
(263a, 306).
Konjunktionen ”och” är närmast obligatorisk när vi endast har två begrepp att föra
samman (till exempel PAX ET JUSTITIA, Fred
och rättvisa, 576 och även 2, 27, 67, 93, 221,
435, 445, 494, 508, 535, 549; ett undantag är
RÄTTVISA – LOJALITET 554). Förutom substantiv kan man med ett ”och” även sammanlänka
adjektiv/participer (212, 325), adverb (213)
eller verb (se ovan 299 = 433). Ett substantiv
plus ett substantiverat adjektiv fungerar någorlunda väl grammatiskt i PAX ET BONUM –
Fred och det goda – men inte om man, såsom
anges, menar Fred og godhet: etisk godhet
måste betecknas med ett abstrakt substantiv,
till exempel ”bonitas”.
MULTUM LEGIBUS INTEGRE (565) medföljs
av en fri tolkning Gör mycket, gör lagligt, gör
det moraliskt. Här har vi ett substantiverat
adjektiv (”mycket”), ett substantiv i ablativ
(”med lagars hjälp”) och ett adverb (”helt,
friskt, oförstört, opartiskt, förnyat”). Ur
språklig synvinkel skulle man nog föredra en
versionmedtreadverb,kanske LARGITER LEGITIME PROBE (Rikligt, lagenligt, tillbörligt).

Presentation, översättning,
feltolkning

Presentationen av valspråken har varierat i
vapenrullan. Det händer ofta att de inte tas
med i illustrationen, vilket verkar inkonsekvent – varför i så fall över huvud taget ha dem
med i blasoneringen? I nr 78 däremot finns
valspråket i illustrationen men inte i blasoneringen – i enlighet med praxisen vid det
Valspråkens form
engelska College of Arms!
Man kan också ägna en tanke åt valspråkens
Översättningar i anslutning till själva
form. Det finns gott om exempel på subjekt – blasoneringen förekommer inte före 1993 och
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blir inte vanliga före 1995. Så snart de uppstår beklämmande att detta inträffar så ofta när
bevisar de alltför ofta att antagarna feltolkar, medlemmar i vapenrullans ledning har agerat
eller åtminstone övertolkar, den valda ordaly- som illustratörer. Ibland gäller det enkelt slarv
delsen:
med stavning, antingen i illustrationen eller
AUDENDO ATQUE AGENDO (442) betyder Ge- blasoneringen eller i båda, men ibland anar
nom att våga och att handla, inte såsom anges man nonchalans eller en total brist på
”man måste våga för att vinna”. MAGNUM IN grammatisk medvetenhet. Fel av denna typ
PARVO (455) betyder Det stora i det lilla, inte har förekommit betydligt oftare på senaste
”se det stora i det lilla” – det underförstådda tiden.
verbetkanvaravadsomhelst. VITA VINO LAETA
Om vapenrullans ansvariga inte äger nöd(463) betyder Ett liv som är glatt genom vi- torftig språklig expertis för att granska valnet, inte ”det är vinet som
språken, bör de inte se till
skänker livet dess glädje”,
att skaffa den? Felaktigpå latin ungefär ”vinum
heterna skämmer ut inte
est quo vita gaudet”.
bara vapnens ägare utan
COGNITIO INDICIUMQUE
också vapenrullan själv.
(494) betyder Kännedom
Deärdessutomdestosvåoch bevis, inte (!) ”kunrare att ha överseende
skap ger styrka”. A MA
med när man tänker på
FAMILIA (501) betyder på
den (ibland litet godtyckspanska Till min familj.
liga) petighet med vilken
”För familjen” heter ”Para
blasoneringsförslag i övla familia”. SUUM CUIQUE
rigt kan behandlas när
(528) betyder Till varje det
man söker att registrera
som är hans – det angivna
vapen i vapenrullan. Föl”till var och en efter förjande fall måste noteras.
tjänst” är önsketänkande.
107 CREDENTI OMNIA
PAX IN ROBORE (555) betyPOSSIBILA – det rätta är
der Fred i styrka, inte Fred
possibilia (För den som
gjennomstyrke. IN LAUDEM MAGNUM I N PARVO, Det stora i
tror är allt möjligt). Ordet lilla, är det lätt att se i vapen
GLORIAE (563) betyder Till
det ”possibilis” hör dessTeckning: Jan Raneke.
härlighetens lov, inte Gud Hallberg.
utom inte till den klastill pris och ära.
siska vokabulären, ej helVarför används substantiv i ackusativform ler ”impossibile” (motsatsen i neutrum, 312).
i PACEM ET VERITATEM, Fred och sanning (67) 141 PROBITAS PERDUAT IN AEVUM – man menar
och PRUDENTIAM ET JUSTITIAM, Förnuft och rät- perdurat (Ärlighet varar i evighet).
tvisa (435)? Nominativformer vore att före174 SOLADITAS CONCORDIA BENIGNITAS – det
dra så vitt det inte handlar om citat.
första ordet verkar stå för solidaritas (eller
Inte feltolkning utan dunkelt tänkande kanske soliditas), solidaritet (eller fasthet), enmärksnär BENE FACITE, Gör väl (sagt till flera dräkt, godhet. (”Solidaritas” förekommer dock
personer), i en kommentar sätts i samband inte i klassiskt latin.) Vapnet försav ett sällmed ordstävet ”Gott och väl”.
skap med det egendomliga namnet Cordis
quinta, ordagrant den femte (feminin) eller
Språkfel
de femte (neutrum plural) av hjärtat, men jämMycket pinsammare är det när språkbruket i för andra svenska ordenssällskap med svåren devis är direkt felaktigt, och det är förklarliga namn. Eller menas helt enkelt
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Teckning: Einar Kedja.

Cordaquinque,Femhjärtan (de som skildrasi
skölden)?
228 DEUS ET VERITAS VINCIT – förutom undantagsvis i dikter måste det heta vincunt,
med verbet i plural (Gud och sanningen segrar). 257 VIRES CUM FIDEM – prepositionen
”cum” styr ablativkasus, varför det måste heta
fide (Styrka tillsammans med tro).
263 COGATIO STUDIUM EVOLUTIO enligt
blasoneringen, men illustrationen stavar rätt
cogitatio (Tanke studie /egentligen iver/ utveckling. ”Evolutio” förekommerenendagång
i antiken och i betydelsen upprullning av en
bokrulle).
276 LA VIE EST UN DÉFIE enligtblasoneringen,
men illustrationen stavar rätt défi (Livet är en
utmaning). 379 LABORA NEMENI VIDENTE –
nemine är den korrekta ablativformen (Arbetadåingen ser). 404 VICTIS PARACENDUM EST
– det heter parcendum (man skall skona de
besegrade).
436 AUS GERMANIA ZU GOTHLANDIA UND
SWEDIA – låt gå för Gothlandia, men jag tror
knappast att formen ”Swedia” någonsin har
varit bruklig på något språk, Sverige heter
Suetia eller Suecia på latin, och dessutom
menas väl nach Gothlandia.
439 FORTIS ET FIDE – ”fortis” är adjektiv,
”fide” ser ut att vara antingen ”fides” i ablativ
(alltså ”stark och genom tro”) eller ”fidus” i
vokativ (”o du starke och trogne”), men förmodligen borde det stå fortis et fidelis eller
fortis et fidus, stark och trogen. 483 FIDE SPERA
IJUVABIT – sista ordet stavas fel i illustrationen,
rätt juvabit i blasoneringen (Tro, hoppas och
hanskallhjälpa). 511 SINE ANTIQUA NON FUTURA
kanendastbetyda”Utandenkvinnasomlevde
för länge sedan, inte den kvinna som kommer
att finnas”! Blasoneringen ger innebörden
”utan forntid ingen framtid”, vilket skulle heta
något i stilen med Sine tempore antiquo
nullum futurum.
513 N ON INFERIORA SECU TU – ”secu” finns
inte. Förmodligen menas sequere, imperativform av deponensverbet ”sequi”, ”att följa”.
Men nekande imperativsatser bildas inte med

Det skånska ordenssällskapet Cordis quinta
har både ett märkligt namn och underligt
valspråk: SOLADITAS CONCORDIA BENIGNITAS
– varav första ordet måste vara ett skrivfel.
”non”. Om vi rättar till ”ne” får vi Ne inferiora
sequere tu, vilket skulle kunna förekomma
(fast inte i klassisk prosa) med betydelsen Följ
inte lägre ting. Den angivna översättningenär
”leds inte av oväsentligheter”. För ”oväsentligheter” kunde man föredra ”minima”, som i
ordspråket ”De minimis non curat lex”, ”Lagen bryr sig inte om bagateller”. Om vi tar
hänsyn till detta, utelämnar det överflödiga
”tu” och väljer den verbform som klassiska
prosaförfattare föredrar blir resultatet Ne minima secutus sis.
528 SUUM QUIQUE skall vara Suum cuique
som i 189 (se ovan). 541 LIBERTAS PAR PACEM
skall heta Libertas per pacem (”Frihet gjennom
fred”). 552 CRESCITUR CULTU – det intransitiva
verbet ”crescere” förekommer inte i finit passivform. Rätt är Crescit cultu, som stämmer
med det angivna ”den växer genom att odlas”.
561 LABOR HONESTATEM CONCERIT i illustrationen är antagligen en felstavning för conserit
i blasoneringen, men även detta är problematiskt (se ovan). 562 PRO DOMUS – prepositionen
”pro”styrablativkasus:detmåstehetaProdomo
(För huset). 567 FRANGI NON FLECHTI – felstavat för flecti (Brytas, inte böjas).
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Gaudium est miseris socios
habere poenarum – Det är en
glädje för de bedrövade att ha
sällskap i lidandet

De som begår elementära fel med latinet är
verkligen i gott sällskap. År 1998 publicerade
den förträfflige brittiske vapenmålaren
AndrewStewartJamieson ett färgglatt häfte
med titeln Coats of Arms. Där skildras bland
annat ett rätt invecklat vapen tillhörande The
European Heraldry Office med adress i
Zürich, Schweiz. Vapnets motto gessom OPUS
NOSTER TESTIMONIUM. Det ogrammatiska här
motsvaras exakt på
svenskaommanskriver
Verket vår vittnesbörd
(i stället för vårt). Ett
vänligt brev i vilket jag
omnämnde felet besvaradesaldrig,menjag
märker att det har
rättats i en senare utgåva, till OPUS NOSTRUM
TESTIMONIUM.
Vem borde kunna
skriva korrekt latin om

inte en romersk-katolsk ärkebiskop född år
1911? Den påvlige nuntien och omhuldade
heraldikern Bruno B Heim – hans minnesruna, se Vapenbildennr56, s146f – gavuten
Armorial (Vapenbok) med undertiteln Liber
amicorum et illustrorum hospitum. Vad han
ville uttrycka var En vänners och förnäma
gästers bok. Dessvärre är ”illustrorum” ett fel
som rena nybörjare förstår att undvika: den
rätta böjningen är ”illustrium”.
Jag hoppas att läsaren håller med mig om
attdeheraldiskavalspråken–avåtskilligaskäl!
– bör ägnas större uppmärksamhet.

Titelsidan i Heims
handskrift. Två förargliga språkfel hamnade
i texten (det andra är
INSIGNIIS –det borde
stå INSIGNIBUS ). Texten kan översättas: En
vänners och förnäma
gästers bok som Bruno
Bernhard Heim, titulär ärkebiskop av
Xanthus, åt sina kära
och åt sig själv för
hågkomstens skull har
smyckat med vapentecken. Sidan är återgiven i Heims Armorial
(1981).
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Frankostämplar
– ett av många samlarområden
Av Fredrik Höglund
Internet har revolutionerat medieutbudet på många områden – inte minst
heraldikens. Nu kan man på ett ögonblick få tag på information som tidigare
bara funnits tillgänglig på bibliotekens
referenshyllor – eller inte alls.
Ett exempel på sådan information är den på
Kjell Ar vidssons sida om posthistoria,
http://kjell.smult.com. Bland annat har han
en liten avdelning med frankostämplar med
hembygdsmotiv, där vi naturligtvis finner
många heraldiska motiv.
Kriteriet för att platsa i Kjells hembygdssamling är att stämpeln ska vara tilltalande
och unik för platsen ifråga. Och vad kan då
vara bättre än ett vapen?

Kjell Andersson porträtterad i egen stämpel.
Kjell började samla frimärken för snart sextio
år sedan, men på senare tid har intresset mer
och mer gått över till posthistoria i allmänhet.
Posten har ju inte längre tid eller råd att själv
dokumentera sin verksamhet och då tycker
Kjell att det är roligt att hjälpa till att fylla
luckorna.
Han började snickra på sin webbplats i liten skala för sex-sju år sedan. Idag har den
svällt ut betydligt och Kjell tycker själv att
det kan vara svårt att få överblick över materialet ibland. Över 3500 bilder har det blivit
och bort åt 8000 länkar.
184
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Världens första
frankostämplingsmaskin togs i bruk i Norge 1900. I Sverige
kom den första 1926. Stämpeln (bilden)
ritades av konstnären Olle Hjortzberg.
Riksheraldikern påtalade att det inte var så
lyckligt att de tre kronorna var åtskilda av
valörtexten, vilket så småningom ledde till att
stämpeln omtecknades av Emil A Wallerström. Den stämpeln, med kronorna överst,
följda av valören och SVERIGE längst ned,
ersatte den tidigare stämpeln 1944. År 1965
kom en tredje modell, som följdes av ytterligare
modifikationer och nya typer.

Över 1100 hundar

Någonmedvetenmarknadsföringavsidanhar
han inte gjort. Kjell förlitar sig till att andra
som finner sidan intressant länkar till den –
ochdetharräckt.Blandannathartyskasamlare
länkat till sidan. Då och då händer det att
någon intresserad läsare hör av sig via e-post.
Förvånansvärt många av dem kommer från
utlandet, trots att 95 % av texterna på webbplatsen är på svenska. Den mest exotiska
hälsningen fick Kjell från en man i Spanien.
– Han var specialiserad på frankostämplar
medhundaroch hade över 1100 i sin samling.
Kjell har inga ambitioner att göra sin
webbplats till ett heltäckande verk om posthistoria.
– Jag vet hellre mycket om litet än litet om
mycket!

Alstermo bruks vapen (en pegas), 1955.
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Bilder från kjell.smult.com. Bildtexter : Magnus Bäckmark.

En av hasselnötsklasarna ur Hässleholms
Ovanåkers kommuns dåvarande vapen, 1982. vapen här behandlad på ett humoristiskt sätt,
Just i denna veva bestämde sig kommunen för 1988.
att registrera sitt vapen, varvid befanns att
det var identiskt med vapnet för Stormarn, en
del av Holstein, varför det modifierades till
det nuvarande (svanen simmande över
vågbjälke och kronan bredvid svanen i stället Åsele kommuns sköldemärke fristående,
för runt dess hals).
1995.

Hylte kommuns emblem, 1978. Idag är vi
vana vid att så gott som alla kommuner har
vapen, men på 70-talet kunde sådana här
skapelser ses i stället. Kommunen antog senare
vapen som registrerades 1987 efter ett förslag
från Per Andersson.

Ankarsrums bruks krönta emblem (en falk
med lyftade vingar sittande på en böjd gren),
1939. Första och sista bokstaven i ortnamnet
är därtill här inskrivna i stämpeln.

Bofors AB:s emblem, 1956. Den brinnande
granaten får väl närmast tänkas utgöra
Höganäs kommuns vapen, 1974. Vapnet hjälmpr ydnad, ställd som den är ovanpå den
återgivet i äldre stil, med murkrona.
cirkelrunda skölden.

Bräcke kommuns vapen, 1984. Kommunens
namn här återgivet vid sidan av skölden.

Bäckhammars bruks vapen (en upprest björn
hållande en hammare), Kristinehamn 1996.
I skölden är här inskrivet ”Bäckhammars
bruk 1871 Sverige”.

Perstor ps kommuns vapen, 1974. Vapenskölden talar för sig själv, utan kommunens
namn under som i ovanstående Höganäs och Tuppens Vävs emblem (tupp på gräsplätt),
Bräckes exempel.
Norrköping 1930.
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Varifrån kommer
schackrutorna i ätten
Stenbocks vapen?
Av Nils Fredrik Beerståhl
Man kunde tro, att när det gäller en så
framstående frälsesläkt som Stenbock
skulle dess vapenutveckling vara känd i
detalj, men så tycks inte vara fallet. I
denna artikel föreslås att schackrutorna
i Stenbockvapnet kan ha utvecklats för
att associera till Skarabiskopen Brynolf
Gerlaksson, som Stenbockarna var avlägset befryndade med.
År 1561 upphöjdes Gustav Olofsson till
friherre vid Erik XIV:s kröning. Gustaf
Elgenstierna har i Svenskaadelnsättartavlor
lämnat för detta verk ovanligt rikhaltiga
upplysningar om vapnets bakgrund:
”Ovisst är, när friherrevapnet fastställts.
Något friherrebrev är icke känt och i de bevaradefriherreskapsbrevenärnågotfriherrevapen
icke omnämnt. Enligt bevarade sigill har
friherrevapen icke förts av den förste friherren,
Gustaf Olofsson, utan först av dennes barn.
[...] Den äldsta avbildningen av friherrevapnet
återfinnes [...] å en sedan gammalt å Torpa
förvarad glaspokal, försedd med Karl
Gustafssons namn och årtalet 1581. [...]
Släktnamnet Stenbock synes upptagits först
på 1560-talet [...]. Den äldsta namnunderskriften med släktnamnet [...] härrör från Arvid Gustafsson, vilken 1563 [...] under sin
vistelse [...] i Danmark skriver sig ’Arwidth
Stenbuk’.”1 [Red:s fetstil.]
Jan Ranekeredogör tämligen utförligt för
den äldre ättens vapenföring.2 Riksrådet Olof
186
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Jönsson († 1455), förde
1416 en sinistervänd, halv
(geta)bock i sitt sigill. Sonen,
riddaren och riksrådet Gustav Olofsson († 1492), förde
1454 ett sigill med bocken
uppstigande från en delning
med sänkt tinne (variant B1)
men tycks senare ha återgått
till enbart den halva bocken.
Vapenfärgerna är svart bock
på gul botten med undre fältet schackrutat i svart och
gult.
Raneke skriver: ”Så småningom utvecklades sköldens
nedre del från möjligen krenelering eller tegelmur till
schackrutor.” I vapenteckningen B2 visas detta senare
stadium, utan att man i texten får reda på vilken medlem av ätten som använde det
eller när det skedde. Man kan
utgå från att det skedde efter
Olof Arvidssons till Torpa
gifte 1503 med Karin Haraldsdotter (Lake),pågrund
av hennes härstamning, som
vi ska gå in närmare på i det
följande.
Teckning C visar så den yngre ättens
friherrevapen med nyss beskrivna variant i fält
1 och 4 och i fält 2 och 3 den yngre ättens
tidigare vapen: en sparre av guld i blått fält
över en sexuddig stjärna av silver.
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Bilderna ur Jan Raneke: Svensk adelsheraldik (1990), s 37 och 55.

Hans sonson Arvid Knutsson († 1497) var
riksråd och lagman i Tiohärad. Förutom till
Torpaskrevhansigtill Toftaholm i Kronobergs
län, som han erhöll genom sitt gifte 1477 med
Anna Gustavsdotter, dotter till ovannämnde
Gustav Olofsson av äldre ätten Stenbock.
Deras son, nämnde Olof Arvidsson
(† 1508), var häradshövding och blev stamfader för den yngre ätten Stenbock. Hans hustru var dotter till häradshövdingen Harald
Karlsson (Lake). Deras son Gustav Olofsson blev 1552 svärfar till kung Gustav I efter
att redan förut ha varit dennes svåger.

Antavlor ger ledtrådar

För att kunna svara på frågan hur 1500-talets
Gustav Olovssons (Stenbock) sköld på bildväv nya ättevapen växte fram är troligen Gustav
från 1554, i Nordiska museet. Skölden är Olofssons mödernehärstamning av största
här antagligen courtoisievänd.
Pontus Möller kompletterar vapenbeläggen
för Gustav Olsson: ”Vapen: halv stenbock
uppstigande från delning med sänkt tinne (RA
perg 29.7 1454), senare halv stenbock i odelad
sköld (RA perg 19.6 1460, 20.3 och 3.7 1477
samt 3.8 1489).”
Vidare anför han om dennes bror riksrådet
i Finland Jöns (Jösse) Ol(of)sson, belagd
1441–88: ”Vapen: delad sköld med halv stenbock i övre fältet (HaSig nr 172), senare stenbockuppstigandefråndelningmedsänkttinne
(RA perg 29.7 1454 och 1.3 1475).”3

Dubbel kunglig anknytning
Den yngre ätten Stenbock har gemensamt
ursprung med den i början av 1600-talet
introducerade adliga ätten Drake af Intorp.
Om dess vapenföring ger Elgenstierna klart
besked: Ar vid Jönsson († 1438) var
häradshövding i Ås och Kindes härader och
gift med en dotter till väpnaren Peter
Andersson i Möne som hade en sexuddig
stjärna i skölden. Arvid förde ännu 1412
samma vapen som hans far hade gjort (en
sparre) men 1421 sparre över en sexuddig Glaspokalen med vapnet för Karl Gustavsson
stjärna för att ansluta sig till svärfaderns Sparre, friherre till Toftaholm, 1581.
vapenbild.4
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Foto: R Sigsjö respektive N F Beerståhl.

betydelse att lära känna. Ätten Lake tillhörde
visserligeninteVästergötlandsmerabetydande
frälsesläkter i sig själv, men genom giftermål i
någraandravästsvenskaochnorskaätterhade
den dock nära relationer med ätten Lilliehöök, det norska riksrådet Erik Björnsson
(† 1489) till Röe i Bohuslän och Skarabiskopen
Brynolf Gerlaksson († 1505). Det som
omedelbart slår en, är att både Erik Björnsson
och biskop Brynolf har schackrutade sköldar.
Kan det vara så, att dessa ”kändisar” i senmedeltidens nordiska politik inspirerat ätten
Stenbock på Torpa att medvetet anknyta
heraldiskt till dem?

Gunilla verkar ha kombinerat

Ätten Lake (äldre ätten) förde liksom de första
medlemmarna av ätten Lilliehöök en stolpvis
ställd halv lilja med en fågel (falk) sittande på
klyvningslinjen. 5 Karl Lake († 1463) var
första gången gift med Cecilia Torbjörnsdotter (gumsehuvud), som var syster till
Bertil Pederssons (Lilliehöök) hustru
Gunilla. Hustrurnas föräldrar var frälsemannen TorbjörnJonsson (gumsehuvud) i
Slätte eller Torbjörn Slätt, som han brukar
kallas, och en viss Ingrid Björnsdotter.
Ett par målade antavlor från tidigt 1600tal kastar ljus över frågan om Ingrid Björnsdotters härkomst. I Erik Gustavssons (Stenbock) antavla från omkring 1600 på Torpa
anges Torbjörn Slätts vapen som ”ett gumsehuvud i svart fält, ofvan hjälmen två bockhorn af silver”. För fru ”Ingert Björn Bergessons dotter” anges ”ett grönt blad (lind?) i rött
fält, ofvan hjälmen två röda vesselhorn”.6
DenandraantavlanfannsiHillaredskyrka7
över Knut Nilsson (Lilliehöök) på Gälared, som avled 1626. Vapnet för fru Gunnila
(”Gunnil”) TorbjörnsdotterSlättanges på följande sätt: ”Skölden delad, nedre fältet
schackspelsrutat hvitt och rött, öfre fältet blått
och däruti ett gumsehuvud, öfver hjälmen
tvenne hvita vesselhorn.” Det verkar alltså
som om Gunnila i sin sköld kombinerat faderns vapen upptill (gumsehuvud) och nertill
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Biskop Brynolfs sköld, överst på sten inmurad i
loggian på Läc kö slott, nederst på en ambo
(predikstol) i Husaby kyrka. Bilderna ur Nils
Fredrik Beerståhls ar tik el Biskop Brynolf
Gerlakssonochhanssläktrelationer, i Ett och annat
från den gamla staden Skara 1996–97, utgivet av
Skara Gille (1997).
ett vapen syftande på någon släkt på hennes
mors sida (schackspelsrutat fält).
Att Ingrid Björnsdotter varit hel- eller halvsyster till riksrådet Erik Björnsson till Röe
framgår tydligt av några egendomsaffärer
1479–89 mellan Erik Björnsson, biskop Brynolf i Skara och Harald Karlsson (Lake).8

Ofta sett vapen i Skara stift
BiskopBrynolfvapensköldkundemaniSkara
stift återfinna i flera exemplar på hans befästa
gård Läckö, på den senmedeltida predikstolen
i Husaby kyrka bredvid hans ännu delvis
kvarståendestorastenhus(jämngammaltmed
stenhuset på Torpa), på hans gravsten i Skara
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Översikt på släktsambandet mellan de
personer som nämns i artikeln och de sköldar
som är relevanta för densamma.
Teckningar(liksomdepås186)urJanRaneke:Svenskamedeltidsvapen
(2001).

domkyrka och i ett flertal sigillavtryck på hans
brev runt om i stiftet. Med hänsyn till den
betydande både andliga och världsliga makt
en svensk biskop representerade vid den tiden
är det kanske inte allt för djärvt att anta, att
schackrutorna i ätten Stenbocks vapensköld
kan leda sitt ursprung från denne deras
avlägsne frände.
Red:s anm: Bruket av det kvadrerade Stenbocksvapnet var
under det första århundradet långt ifrån stabilt. Jämför
vapenvarianterna för friherre Erik Gustavssons (Stenbock)
sondotter Christina Catharina Stenbock (1608–50), gift
grevinna till Visingsborg, i Vapenbildennr54, s65och67f.

_____________________________
1 Gustaf Elgenstierna: Den introducerade svenska adelns
ättartavlor, VIII (1932), s 567.
2JanRaneke:Svenskamedeltidsvapen,II(2001),s834.
3Äldresvenskafrälsesläkter,I:3(1989),s257.RApergbetyder
pergamentsbrev i Riksarkivet och HaSig står för Hausen:
Finlandsmedeltidssigill.
4 Elgenstierna, a a, II (1926), s 305.
5 Nils Fredrik Beerståhl: Frälsesläkten Lake och dess
förbindelser inom västgötaadeln, i Malma – en
västgötasockens historia, red Joh Jakobsson (1996), s 35 ff.
6 C O Mannerfelt: Tvenne antavlor, i Personhistorisk
Tidskrift 1903, s 14 ff.
7 Nu deponerad i Historiska museet i Göteborg.
8 Nils Fredrik Beerståhl: Anstenstorp i Lägnum och dess
medeltidaägare,iÅseochVistehembygdsföreningsårsskrift
1997nr37.
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Plomberat

Invändning

Arkeologen
Martin
Rundkvist
harhittaten
blyplomb
på Vikbolandet. På
tillfrågan
svarade
statsheraldikern den
16 september att plomben med bomärket
kanske har använts av en köpman.
Det är fullt tänkbart att föremålet är från
medeltiden,mendetärvanskligtattuppskatta
dess ålder.
MagnusBäckmark

Den 20 augusti
invände statsheraldikern mot 7 Mila
Alliansens i Vindeln
varumärkesregistrering,
publicerad den 15
augusti i Svensk varumärkestidning. De tre
vapnen är de för Bygdeå, Vindeln och Sävar. Bygdeå och Sävar
är upphörda kommuner som idag ingår i Robertsfors respektive
Umeå kommuner. För att använda vapen på
detta sätt i ett registrerat varumärke krävs
godkännande från alla de tre nuvarande
kommunerna.
MagnusBäckmark

Krontrassel

Den 22 oktober invände statsheraldikern mot
Gallaher Sweden AB:s varumärkesregistrering (bild ovan), publicerad den 17 oktober i
Svensk varumärkestidning, eftersom den innehåller en kunglig krona (dvs försedd med byglar).
Användningen av en sådan krona i registrerade
varumärken är förbehållen organisationer som
utgör en del av staten eller har förbindelse med
hovet (SFS 1970:498 och 1976:100). Statsheraldikerngöroftasådanahärinvändningarmot
registreringaravvarumärkenmedkungligkrona.
Mindre ofta sker dock att anmodanden görs,
men så skedde samma datum. Då tillskrevs
Hällsnäs AB i Mölnlycke och anmodades antingen upphöra med användningen av kunglig
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krona i varumärket eller
att ansöka om registrering hos Patent- och
registreringsverket av
detsamma.
Företagets VD Robert Säll svarade i ett
odaterat brev (registrerat
den 21 november i Riksarkivet):
”Den krona som används i vår logotype är
inte någon svensk officiell beteckning och kan
inte förväxlas med en sådan. [...] Då vi enligt
andra bedömare inte använder den svenska
kungliga kronan i vårt varumärke, och vårt
varumärke inte kan betraktas som en officiell
beteckning, anser vi att vi bör kunna fortsätta
att bruka den krona som funnits i varumärket
i mer än tio år utan synpunkter eller kommentarer.”
Om kronan är ”svensk” eller inte (den liknaronekligendendanska)haringenbetydelse.
Det är att det är en kunglig krona som är felet.
MagnusBäckmark
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Efter förfrågan från
Stockholmsstadsmuseum
identifierade statsheraldikern vapnet i en signetring i musets samlingar.
Om ringen var av museet
känt att den omarbetats
till ring från en stamp av
Gottfried Du Bois som
en del i dennes mästarprov 1720 som guldsmed (jämför Svenska
släktkalendern 1974) och att dess siste
private ägare varit Åke Dubois (född 1904).
Isittsvarden13november meddelade statsheraldikernattvapnetär
det för dessa personers
egen släkt Dubois, en
borgerlig släkt vars
vapen är presenterat i
Skandinavisk vapenrulla nr 194/1975.
Konstnären SvenSköld
anslöt sig nära till ringens gravyr när han
gjorde teckningen som är publicerad där
(bilden här intill).
MagnusBäckmark

Polisiärt hästhuvudemblem
Statsheraldikern hade
den 8 september inget
att invända mot ett
förslag till utbildningstecken för polisryttare.
Emblemet har inga
fastställda färger.
MagnusBäckmark

MEDLEMSNYTT
Nya medlemmar
2/4 2003–9/1 2004
Martin Asker, Regementsgatan 98 E, 217
51 Malmö, martin.asker@design.lth.se
Thorleif Aiff, Anhaltsvägen12, 54394 Tibro,
thorleifa@yahoo.se
Pelle Sjöqvist, Brännkyrkagatan 50 B, 118
22 Stockholm, pelle@ps.interactive.se
Björn Rosendal, Kastanjegården Bölarp 110,
312 92 Laholm
Ola A Svenning, NO–9545 Langfjordbotn,
NORGE
Per Olof Pramfalk, Linnégatan 31, 3 tr, 114
47 Stockholm
Yens Wahlgren, Götgatan 44, 582 31 Linköping, yens.wahlgren@corren.se
Håkan Gårdrup, Vitmöllegatan 13 A, 214
42 Malmö
Marianne Tottie Sandels, Kyrkogårdsgatan
5 A, 753 10 Uppsala, sandels@bahnhof.se
Bo Bernvill, Skolgatan 3, 333 32 Smålandsstenar
Stefan Stenfelt, Ljusgrundsvägen 3, 383 92
Mönsterås
Frej Tiljander, Häljebolsgatan 3, 654 69
Karlstad, frej.tiljander@spray.se
Bo Monell, Bäckkullen, 598 94 Vimmerby
Berndt Ahlqwist, Wijksgatan 2 A, 412 55
Göteborg
Sebastian Tamm, Storgatan 19, 239 40
Falsterbo
Hans Mikael Ångman,FatabursBrunnsgata
13, 6 tr, 118 28 Stockholm
S Orvar Larsson, Hertig Knutsgatan 43 D,
302 50 Halmstad
Michael Lehman, Karlsrogatan 76 A, 752
39 Uppsala

Född
Idun Aurora Linnéa Åsklund,
född den 14 september 2003,
dotter till ordföranden Henric och
Elin Åsklund, Hultafors.
Vapenbilden 57:2004 1 9 1

Namnlöst-4

191

2004-03-20, 23:42

Teckning: D Zovko.

Dubois ring

Teckning: Jan Raneke.

Hur vapen
används
Fortsätt att skicka bilder till redaktionen! Exempelserien fortsätter i kommande nummer av Vapenbilden.

Tre kvinnor
för vilka använts deras
egna sköldar i deras dödsannonser.

För de båda
här till vänster
syns deras makars sköldar.
(I Breitholtz
fall här en
förkortning av
sköldemärket.)

För gr eve Carl Str ömf elt (ovan) har
använts enbart hans stamvapen, krönt.
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Samtliga bilder inskickade av Jan Raneke.

Här syns ett alliansvapen i ett gemensamt
exlibris för makarna Roger de Robelin
(dexter), egen företagare, och Catharina Sack,
konservator vid Nordiska Museet (sinister),
Stockholm. de Robelin är en fransk adlig ätt
och Sack en svensk friherrlig.

Ovan syns ett exempel på
den gamla men numera
sällsynta sedvänjan att
sätta en sköld upp och ned
för att markera att dess
ägare dött.
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