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Teckning: Davor Zovko.

Forum för Svenska Heraldiska Föreningen
Nr 65, februari 2006

1976 – 2006
Svenska Heraldiska Föreningen firar 30-årsjubileum i år!
Det kommer att märkas på årsmötet den 26 mars
och med flera återblickar i Vapenbilden under året.
Vapenbilden 65:2006 3 6 9

nr65.p65

369

2006-01-23, 11:04

Kontakta oss
www.heraldik.se

Ordförandeord
Bästa medlemmar,

Redaktion
Magnus Bäckmark (red), Värtavägen 85
C, 183 60 Täby, 08–756 37 90, magnus
@ heraldik.se; Martin Sunnqvist (annonsansvarig), martin@heraldik.se;
Marcus Karlsson, marcus@heraldik.se, Stephen Coombs, stephen@
heraldik.se.
Bli medlem / prenumerera / beställ
Svenska Heraldiska Föreningens postgiro:
22 27 90–8, bankgiro: 5142–9561.
Årsavgiften är 150 kr, även för i
utlandet bosatta och för organisationer. (Familjemedlem: 50 kr.)
Skriv namn och adress på inbetalningsavin och tidskriften kommer
med posten.
Medlemsfrågor, adressändring
och beställningar handhas av Jesper
Wasling, Sämgatan 10, 507 45 Borås,
jesper@heraldik.se, 033–10 74 81.

Styrelse

Henric Åsklund (ordf), Ekoxevägen
9, 247 35 Södra Sandby, henric@heraldik.se, 046–575 34; Stefan Bede (v ordf
och härold), bede@heraldik.se; Jesper
Wasling (sekr och webbred, adressuppgifter se ovan); Johanna Arnell
(kassör); Magnus Bäckmark (red, se
ovan); Thomas Falk (ledamot); Marcus Karlsson (ledamot); Martin
Sunnqvist (suppleant).

Organisationsnr 857209–0366.
Tryck Affärstryckeriet i Falköping
AB.

Verksamhetsåret 2005 var enastående framgångsrikt
för föreningen!
Vi värvade nästan 60 nya medlemmar och passerademedrågemedlemsantalet300.Skriftseriensförsta
volym har äntligenkommit i tryck, Vapenbildens alla
nummer trycktes, liksom matrikeln, i färg, vi har lanserat Sockenheraldiska institutet och inlett ett allt
närmaresamarbetebådemedsläktforskarnaiSverige
och med våra vänheraldikföreningar, inom och utom
landet. Ett varmt tack till alla medlemmar och aktiva för ert stöd och arbete för heraldiken i allmänhet
och för SHF i synnerhet!

Jubileum

Svenska Heraldiska Föreningen bildades den 10
september 1976 och det är alltså 30-årsjubileum i år.
Detta firar vi på årsmötet söndag den 26 mars 2006
och vi hoppas att så många som möjligt kan deltaga
(se kallelse på s 389). Temat är föreningens historia
och framtid och mötet bjuder på flera spännande
föredrag och en del överraskningar. Varmtvälkomna!

Förslag: vapenkollegium

Till föreningsstämman kommer styrelsen föreslå att
föreningen inrättar ett vapenkollegium som sköter
ett nationellt vapenregister i SHFs regi. Under
överinseende av Svenska nationalkommittén för
genealogi och heraldik, i samverkan med Heraldiska
Samfundet och i samförstånd med Skandinavisk
vapenrulla och våra nordiska grannländers heraldikföreningar. Mer om detta på s 382 och på hemsidan.
Missa inte den nya brevkursen i heraldik. Kursen
hittar ni på hemsidan och den är gratis för medlemmar och öppen för alla mot en mindre avgift.

ILLUSTRA DE HERALDICA,

Henric Åsklund

ISSN 0349-0602.
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VAPENBILDEN utges med fyranummer per år av Svenska Heraldiska Föreningen i samarbete med Heraldiska
Samfundet. Upplaga: 700 exemplar.
Nr 66 utkommer till maj 2006.
Manusstopp den 15 mars 2005.

Knapp(t) värdig(t) försvaret?
Försvarsmakten var
nära att göra ett avsteg
från sina heraldiska
traditioner i en planerad ny grafisk profil,
men har nu tänkt om.
I september 2005 börjaderyktenspridas,bland
annat på SHF:s webbforum Heraldica, att
försvaret planerade en
övergång från heraldiska
vapen till att ”kommunicera med ett varumärke” i stället.
Den 28 september informerades Försvarets
traditionsnämnd om det
knappliknande emblem
som, meddelades det,
skulle ersätta all för- Staffan Dopping bredvid en återgivning av försvarets vapen.
bandsheraldik.
Statsheraldikern
Henrik Klackenberg kontaktades i samma väg att åsidosättas inom försvaret och skickade
veva av försvarets informationsavdelning för genom sin ordförande den 25 oktober ett öpatt ge en bakgrund till märkets tre kronor i en pet brev till överbefälhavaren, vari föreningen
intern presentationsfilm om emblemet, men vädjade till försvarsledningen om att ”besinna
hanreageradegenast.EnligtlagenomSveriges sitt ansvar för vidmakthållandet av de
riksvapen (1982) skall Heraldiska nämnden heraldiska traditionerna i Sverige”.
höras innan emblem innehållande riksvapnet
För allmänheten briserade hela affären i sin
tas i bruk av statsmyndigheter. Någon remiss fulla vidd genom en artikel i Svenska Dagblahade ärendet emellertid inte varit ute på, men det den 14 november. Försvarsmaktens inforbeslut var redan fattat och det officiella of- mationsdirektör Staffan Dopping citerades
fentliggörandet var planerat till den 7 oktober. där apropå kritiken mot emblemet med ett utGenom kontakten med Riksarkivet (stats- talande som har förutsättning att bli bevingat:
heraldikern) blev nu offentliggörandet upp”Man måste knäcka ägg för att göra omeskjutet.
lett. Det är klart att några kommer att tycka
Svenska Heraldiska Föreningen befarade att det är jobbigt på vägen. Men det blir en
av ryktena att det heraldiska systemet var på jävla fin omelett.”
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Ur Svenska Dagbladet 2005-11-14.

Av Magnus Bäckmark

Bild från Riksarkivet.

”Äggen”
protesterade
Försvarets traditionsnämnd
författade ett yttrande den 18
november. Den anser att
”Knappen” .
märketärvackertmenolämpligt som del av en logotyp
eftersom det inte signalerar att ägaren är
Försvarsmakten – det skulle lika gärna kunna
vara ishockeylandslaget.
Till sitt sammanträde den 23 november fick,
nu först, också Heraldiska nämnden tillfälle
att bedöma märket. Nämnden konstaterar att
ett motsvarande märke sedan länge använts
som nationell beteckning på flygplan och ubåtar och inte kan anses strida mot gällande bestämmelser om användningen av lilla riksvapnet, men anser att det vore ”olämpligt och
pietetslöst” om märket skulle ersätta det
heraldiska vapnet med svärdet. Som det viktigaste skälet till det anfördes att ”heraldiken är
ett kulturarv med månghundraåriga traditioner och stark förankring inom Försvarsmakten och i det svenska samhället”.
”OmFörsvarsmaktenersätterdetheraldiska
vapnet med den föreslagna logotypen i den
visuella kommunikationen,” fortsätter
Heraldiska nämnden i sitt yttrande, ”kommer
dessutom den naturliga associationen till övriga försvarsanknutna myndigheter att brytas.
Det gäller exempelvis Försvarshögskolan,
Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarets
materielverk, Fortifikationsverket och Försvarets radioanstalt, men också andra myndigheter såsom Kustbevakningen, Tullverket och
Rikspolisstyrelsen, som har nationella uppgifter besläktade med Försvarsmaktens.”
Nämnden anser vidare ”att det knappast
främjar Försvarsmaktens internationella insat-

ser att lämna den heraldiska traditionen, som
i militära sammanhang är så levande i våra
grannländer och hos de flesta av våra militära
samarbetspartners. Vill man åstadkomma en
förändring är det möjligt att ge vapnet en ny
konstnärlig utformning utan att innehållet
ändras.”

Mellan 17 och 50 miljoner

I det här läget klargjordes i media för
allmänheten att Försvarsmaktens beställning
från reklambyrån Pangea i Stockholm hittills
kostat 1,5 miljoner kronor och att totalkostnaden, om byte av alla visitkort,
brevpapperochskyltarskullegenomförassom
planerat, skulle sluta på mellan 17 och 50
miljoner kronor.
På Svenska Dagbladets webbforum vällde
läsarinlägg in (den 14 december hade 903
stycken postats). Förre statsheraldikern Jan
von Konow gav överbefälhavaren i offentligt
brev den 17 november rådet: ”ändra aldrig i ett
vinnande lag” (dvs heraldiska vapen fungerar
bra inom försvaret). Michaël Lehman från
Förenade Monarkister i Uppsala drog igång en
namninsamling för att stoppa den ”trendnervösa” lanseringen. Och en privatperson på
Gotland JO-anmälde Staffan Dopping...
Affären har också redan blivit föremål för
akademiskt intresse. Två studenter på Mitthögskolan planerar att ägna sin uppsats i
kommunikationsvetenskap till att studera hur
denhärsakenutvecklatsochbehandlatsimedia.
Ryktesvägen skall försvarsledningen nu
planera att tillsätta en arbetsgrupp med representation från Heraldiska nämnden, Försvarets traditionsnämnd och Försvarets
protokollsavdelning för att ompröva saken.

Måndagen den 27 februari 2006 arrangerar SHF Svenska släktforskarförbundets
”MMM-kväll” i Hörsalen på Släktforskarcentrum, Marabouhuset, Allén 9, Sundbyberg
18.00 Föredrag av Henric Åsklund: Heraldik för alla. 19.00 Paus med fika.
19.30 Heraldisk workshop med demonstration av SHF:s resurser (databas, konstnärslista, forumet etc), hjälp att identifiera vapen/släkt, samt förevisning av hur en heraldisk
konstnär arbetar av Magnus Bäckmark.
Se www.genealogi.se för mer info om släktforskarcentrums aktuella program.
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Nya vapen
Vapenbilden strävar efter att omnämna
alla vapen nytillkomna i Sverige från och
med år 2000. Meddelanden om sådana
tar vi tacksamt emot. Skicka dem till
SHF:s härold Stefan Bede, Östra Skansgatan 32, 413 02 Göteborg, bede@
heraldik.se.

Kriminalvården
Modellritning levererad av
Riksarkivet den 18 oktober
2005.
Sköld: I blått fält ett från
sinister respektive dexter
framkommande nyckelax av
guld respektive silver, det senare nedåtvänt. Skölden krönt med kunglig
krona.
Teckning: Vladimir A Sagerlund.

Douhan, yngre släkten

Antaget av datateknikern Tony Douhan,
Helsingborg, 2004. Medges till övriga
medlemmar av samma yngre släkt samt efter

differentiering till andra yngre
släkter och ursprungssläkten.
Namnet vidareförs från
vapentagarens mor Gunvor
Douhan, Brösarp, dotter till
Ceris Samuelsson, född
Douhan (1912–1959),
Limhamn, vars äldste kände
stamfader är hennes farfars
farfars farfars farfars farfar
Johan (Jan) de Han, känd 1634 vid Lövsta
bruk i Lövsta (senare Österlövsta) socken i
UpplandochmöjligenidentiskmeddenJohan
deHansomdogiÅkerbyisammasocken1657.
I Valloner nasnamn av Erik Appelgren (1968)
anses den ursprungliga stavningen de Han
(franskt uttal doáng) tyda på ett ortnamn, Han,
som betyder ’äng’, men det är ovisst vilken ort
som är den aktuella. Släkten skriver sig
Douhan, ibland Duhan, med det svenska
uttalet dóhan.
Sköld: I blått fält två frånvända tuppar
ovanför fyra klöverblad, ställda 1, 2, 1, allt
av silver. Blått hjälmtäcke fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En tupp hållande ett
klöverblad i näbben, allt av silver. Valspråk:
SUIS TA VOIX INTÉRIEUR (franska ’Följ din inre
röst’).
Teckning: MagnusBäckmark.

Heraldiker hemsökta
Eftersom de inte hade
möjlighet att delta vid
årsmötet2004respektive
2005 överlämnades nyligenSvenskaHeraldiska
Föreningens medalj till
två prominenta herrar i
deras bostäder i Stockholm.
Den 1 november fick vonKonow.
förre statsheraldikern Jan von Konow sin
medalj, överlämnad av Jonas Arnell och MagnusBäckmarkpåföreningensvägnar.Medaljören visade sin omfångsrika frimärkssamling

Foto:JonasAr nell.

inriktad på heraldiska
motiv från hela världen.
Två dagar senare avlämnade Arnell nästa
medalj till före detta
generalmajoren med
mera Fredrik Löwenhielm. Arnell höll en
kort adress om betydelLöwenhielm.
sen av Löwenhielms insats för heraldiken, inte minst ”den grå”, hans
bok om ordnar och medaljer från 1987 (andra
upplaganutgavs1998,dådesvenskaordnarna
fyllde 250 år).
MB och JA
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Medaljörer 2006
Med anledning av föreningens 30-årsjubileum valde styrelsen att premiera
inte mindre än fem heraldiker. Två av
dem ligger föreningen extra varmt om
hjärtat, nämligen de båda förutvarande
kassörerna. De tre andra tilldelas sina
medaljer för sina insatser inom den
heraldiska vetenskapen.
Ingvar Torefalk är föreningens enda kvarvarande grundare, tillika kassör de första 13
åren. Bland hans insatser finns upptagendet
av landskapsvapnen på medaljer inom vandringssporten samt det ökade intresset inom
armén att uppta heraldiska förbandstecken.
Bengt-Göran Lundqvist har varit engagerad i föreningen i 30 år, varav hälften som
revisorellerkassör.Bengt-Göranharpåmånga
sätt hjälpt fram föreningen till dess nuvarande
position.

Casimir Sparre Lindhe har gett ut Variera heraldiska vapen mera (Åbo 1988), och
Disciplina heraldica hodierna (Malmö 1995).
Hanharocksåundermångaårinomfrimurareorden varit engagerat i skapandet av nya
frimurarevapen.
Fil dr Lars Wikström har varit riddarhusgenealog och är redaktör för Kalender över
Ointroducerad Adels Förening och ordförande
för Svenska nationalkommittén för genealogi
och heraldik. Han har även redigerat rapporten från den 20:e internationella kongressen
för genealogi och heraldik i Uppsala 1992.
Fil dr Inga von Corswant-Naumburg
har genom sin avhandling Huvudbaner och
anvapen under stormaktstiden (1999) givit oss
fördjupad kunskap om de svenska begravningsvapnen.
Jesper Wasling

FÖRSÄLJNING

tida släktvapen, 4. Kälde: Svenska ärkebiskopsvapen (se bilder i Vapenbilden nr
56, s 133 f): 1–3 st 10 kr/st, 4
Vapenbilden, lösnumst 30 kr, 16 st 100 kr.
merpriser: nr 1–22 och 24–
Heraldik för nybörjare
40 5 kr/st (nr 1–4 ett häfte
(2005). Nummer 1 i Svenska
i nytryck á 5 kr/st), nr 41–
Heraldiska Föreningens skrift50 10 kr/st, nr 51–52 och
serie. Ett medryckande häfte
54–56 25 kr/st, nr 57 och
sompresenterarheraldikenpå
59 20 kr/st, nr 58 och 60–
ett lättsamt sätt. 48 sidor i
65 30 kr/st. Paketpriser
färg, 90 illustrationer. Pris 90
(endast inom Sverige): nr 1–
kr (medlemspris 50 kr).
50 300 kr, nr 51–52 och 54–
Porto 20 kr/beställning
64 150 kr. OBS! Nr 23 och
tillkommer (till utlandet: 40
53 är slutsålda.
kronor).
Vykort: 1. Zovko: Heliga
Beställning skickas till Jesper
Birgittas anvapen, 2. Bäckmark: Sveriges Wasling, Sämgatan 10, 507 45 Borås,
kungapar 1208–1439, 3. Raneke: Medel- jesper@heraldik.se, telefon 033-10 74 81.
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Stora riksvapnets födelsedag
Det är troligen en slump att beslutet 1844 rikenas intressen på ett så jämlikt sätt som
om det nuvarande stora riksvapnet fat- möjligt. Det var alltså denna dag, som de
tades den 17 maj, Norges nationaldag. förenade rikenas flaggor med den så kallade
sillsallaten skapades, liksom det unionsvapen
I mars 1844, då Karl XIV Johan avled, var som fram till 1905 användes i för rikena
flera tvistefrågor inom den svensknorska gemensamma ärenden under resten av
unionen föremål för behandling i
en gemensam kommitté, som
arbetat sedan 1839. Det
gällde huvudsakligen frågor
av symbolisk natur. Norrmännenbekymradesigöver
kungens titulatur, över de
flaggor och vapen som
betecknade de förenade
rikena och över att det
norskariksvapnetfigurerade
på svenska mynt och i vissa
INorgeprägladesdäremot
svenska myndigheters sigill. Reversen av 1 riksdaler
mynt med enbart kunga(Sedan1814fannsnämligen speciemynt från 1831. Norrmän
ogillade
att
Norge
på
riket Norges vapen, som
ett fält med Norges vapen i
detta
sätt
var
representerat
på
här på reversen av 1
det då fastställda riksvapnet
svenska mynt.
speciedaler 1821.
för Sverige.)
Redan under sin första
dag som kung uttalade Oskar I att han alltid
skulle använda ”norsk titulatur” i handlingar
som rörde Norge. Dessutom gav han den sittande kommittén order att snarast möjligt inkomma med synpunkter i vapen- och flaggfrågorna. En dryg vecka efter den gamle kungens död fanns ett kommittéförslag, som sändes på remiss.

Sillsalaten

Den 20 juni var man redo att fatta beslut i
gemensam konselj. Av konseljakten (Civildepartementet,Statsrådsprotokoll184420/6,
vol AI a:10) framgår, att myntfrågan redan
avgjorts. Nu sökte man i flagg och vapenfrågorna lösningar som skulle tillgodose båda

unionstiden. Det gällde framför allt
utrikesförvaltningens och kungahusets
vapenbruk.

Återgång till gammal modell

Myntfrågan var alltså redan avgjord, och detta
belut hade fattats den 17 maj, vilket framgår
av finansdepartementets konseljakt denna dag
(Finansdepartementet, konseljakt 1844 17/5,
nr 25).
Det finns det ingenting i själva akten, som
visar att man behandlade en sak som hade
unionella komplikationer. Det var också fråga
om en rent svensk beslutskrets, inte ett sammansatt statsråd som vid Civildepartementets
möte i juni.
Vapenbilden 65:2006 3 7 5

nr65.p65

375

2006-01-23, 11:04

Bilder ur Johan Chr Holm: Nordiska mynt efter 1808 (1970).

Av Clara Nevéus

och bild i svensk författningssamling (15 maj
1908).
Avslutningsvis kan anmärkas, att beslutsdatum, 17 maj, är påfallande. Det var – och är
– ju den dag, då norrmännen firar sin fria författning från 1814. Karl Johan hade endast
med ovilja accepterat detta. Därför är det lätt
att föreställa sig att Oskar I velat markera sin
Arvid Berghman: Dynastien Bernadottes vapen och
det svenska riksvapnet (1944).

I beslutet står helt enkelt att ”det stora
Svenska (sic) riksvapnet” skall präglas på
frånsidan av vissa mynt. Framsidan skulle
prydas av den nye kungens porträtt.
Hänvisning sker till ritningar av bland annat
”svenska vapnet”, 10 stycken, tecknade av
myntgravören R Lundgren.Dessvärresaknas
samtliga teckningar – men vi har ju de mynt,
som kom att präglas.
Beslutet den 17 maj 1844 innebar, att vårt
stora riksvapen återgick till den modell, som
först skapades under Karl Knutssons tid på
1440-talet. Det hade upptagits av Gustav
Vasa och hans efterträdare: Tre
kronor kvadrerat
med ”Göta lejon”, och med regerande dynastis
vapen som hjärtsköld. Modellen
hade senast använts under Karl
Stora riksvapnet i 1844 års XIII:s tid, 1809–
modell, här på reversen till det 1814.
Det nygamla
svenska myntet 1 riksdaler
specie 1844 – utan någon riksvapnet med
Bernadottereferens till Norge.
vapnet som hjärtsköld skapades som synes för att användas på
svenska mynt. Kungahuset brukade det nya
unionsvapnet, så småningom, från 1870-talet, även i de då tillskapade hovleverantörsdiplomen. Här kan man tycka att det rent
svenska vapnet hade passat, särskilt som
Norge inte utsåg hovleverantörer. Några
exempel har jag ändå funnit i varumärkessammanhang. Och när det blev tid att trycka
enrikstelefonkatalogkomdessomslagattprydas med det rent svenska riksvapnet.

Unionsvapnet av år 1844. Bilaga till
statsrådsprotokoll den 20 juni 1844. En av
anmärkningarna mot unionsvapnet var att det
kröntes av tre kronor, inte en.
välvilja inte bara genom beslutet i sig – som ju
innebar att norrmännen på sikt skulle slippa se
sitt vapen på svenska mynt – utan också genom valet av beslutsdag. I så fall borde det
emellertid ha givits en viss offentlighet, både i
Sverige och i Norge, och så ser inte ut att vara
fallet. Ytterligare forskningar, i press och enskildaarkiv,särskilt Bernadotteska familjearkivet, är på sin plats. Tills vidare får vi acceptera
att stora riksvapnets födelsedag den 17 maj är
en händelse som ser ut som en tanke – men
som sannolikt inte är det!

Fastställt först 1908

Efter unionsupplösningen 1905 blev det
självklart vapnet från 17 maj 1844 som blev
Sveriges stora riksvapen. Nu fastställdes det
för första gången med både vapenbeskrivning
376
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Et nyttig lite skrift – ikke
bare fornybegynnere
Av Kaare Seeberg Sidselrud
Jesper Wasling (red): Heraldik för nybör jare.
Svenska Heraldiska För eningens skriftserie
nr 1, 48 sider, Falköping 2005.

For mange vil alternativene til heraldisk
litteraturpånordiskesprogblimerellermindre
hensiktsmessige engelsksproglige verk hvorav
en del er riktig gode, men mange tar utgangspunkt i den noe særpregede engelsk-skotske
heraldiske tradisjon og dermed fremmer som
etablerte faktum heraldiske regler og oppfatninger som på mange måter er særpregede
for øyrikets heraldikk og som i stor grad har
spredd seg til store deler av the British
Commonwealth of Nations.
Spesieltpådennebakgrunnerdetstorgrunn
til å berømme iniativet fra SHF og ikke minst
redaksjonen med Jesper Wasling som
redaktør og Martin Sunnqvist og Henric
Åsklund som medlemmer. Foruten
redaksjonen har Stefan Bede, Marcus
Karlsson og Davor Zovko bidratt med
artikler, og sistnevnte sammen med Ronny
Andersen, Magnus Bäckmark, Thomas
Falk og ikke minst Jan Raneke bidratt med
illustrasjoner som er uunnværlige i heraldisk
sammenheng.

Teckning: Bengt Olof Kälde.

Det er alltid grunn til å gledes når det
kommer et nytt heraldisk skrift/hefte på
et skandinavisk sprog. Dette er et hefte
som er høyst påkrevet med den økende
interesse for heraldikk privat så vel som
offentlig som vi kan spore i de nordiske
land.

Artisten Magnus Härenstams vapen
från 1998 hör till illustrationerna.

Offentlig heraldikk fraværende

Heftet er en vandring gjennom heraldikkens
forskjellige aspekter med sidesprang til
beslektede tema som vexillologi og faleristikk.
Om man skal peke på noen svakheter efter
denne anmelders vurdering, er det først og
fremst at den offentlige heraldikken er så godt
som fullstendig fraværende, dette være seg
statsvåpen, kommunalheraldikk, kirkelig
heraldikk, det er bare i den kortfattede listen
over viktige heraldiske referanseverk at vi ser
henvisninger til dette.
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Foto:StefanBede.

Hvordan ta frem et eget

Den klare vinklingen på dette skriftet er altså
rettet mot den private heraldikken, enten den
er adelig
eller borgerlig og
på mange
måter en
håndbok i
hvordan
man skal
gå frem i
arbeidet
med å ta
frem et
egetvåpen.
Forskjellige
vesentlige
områder
Sigillring med Stefan Bedes vapen. gjennomgåes i en
serie korte og godt illustrerte artikler. Dette
er et skrift som i utgangspunktet er beregnet
på svenske lesere, og som sådann meget bra.
Det man selvsagt skal være klar over er at
på enkelte vesentlige områder som at åpen
hjelm er et adelig prerogativ finnes det andre
tradisjoner utenfor Sveriges grenser, slik at
for eksempel et norsk våpen med åpen hjelm
ikke pr. definisjon er et adelig våpen, samtidig som adelige våpen, spesielt for uradel ofte
er fremstilt med tønnehjelm.

Kvinnelige skjoldformer?
Avklaringen i forhold til de såkaldte kvinnelige
skjoldformer, lozenge og oval, er høyst
betimelig. I dagens samfunn er det overhode
ingen grunn til at kvinner ikke skal kunne
378
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føre et komplett våpen med
skjold, hjelm og hjelmtegn.
Tradisjonen med ruteskjold for
kvinner er uten middelalderbelegg og oppsto på
1500/1600-tallet. Til Sverige
kom denne tradisjonen med
enkelte svenske heraldiske
teoretikere som lanserte
denneskjoldformensomnær Rutformig sköld
sagtdenenesteforkvinnelige (eng. lozenge, fra.
våpenførere. Dette er losange), här för en
selvsagt feil, men tanken har ogift kvinna av
fått feste seg, godt hjulpet släkten Åsklund.
av britisk litteratur på
området. Idag hvor kvinner både er soldater
og offiserer og i gitte situasjoner risikerer livet
i tjenesten blir de opprinnelige argumentene
for de spesifikt kvinnelige skjoldformer nokså
antikverte, men for all del – dersom man
ønsker å benytte disse formene står man
selvsagt fritt til det.
Enkelte steder benyttes fortsatt termen
”ofrälse vapen” – efter denne anmelders syn er
et langt bedre begrepspar adelige og borgerlige
våpen (hvor borgerlige omfatter alle
privatvåpen som ikke er adelige). Termen
ofrälse er en negation i forhold til frälse og
implisereratborgerligevåpen ermindreverdige.
Idennesammenhengerdetpåsinplassåpåpeke
at det fortsatt finnes borgerlige våpen i bruk
som i alder kan måle seg med en rekke adelige
våpen. Retten til fritt å ta seg våpen har således alders hevd og står trygt på egne ben uten
å være en negation i forhold til adelens våpen.
Oppsummeringsmessigerdetmittinntrykk
at skriftet dekker en mengde nyttige områder,
vil være en klar hjelp til heraldiske noviser,
men da under forutsetning at de benytter seg
flyttig av litteraturen nevnt sist i heftet, lærer
seg det mest grunnleggende og er åpne for råd
fra erfarne heraldikere. Mange av de berørete
områderkunneværttemaforegnemonografier
og jeg håper at Svenska Heraldiska Föreningens skriftserie blir en skriftserie som stadig
kommermednyebidragpåforskjelligeområder.
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Teckning: Davor Zovko.

En annen åpenbar svakhet er kvaliteten på
farvegjengivelsene hvor spesielt gulfarven har
fått en hård skjebne med nyanser fra gulgrønt
til nærmest gulbrunt. Dette er en stadig
tilbakevendende svakhet ved en rekke nyere
heraldiske verk og må være en stor utfordring
både for redaksjon og trykkeri.

Waldeckstjärnan i Småland
En artikel i Antikbörsen nr 2, 2005,
handlar om Casimirsborgs glasbruk i
Småland som var i drift mellan
1757 och 1811.
Detalj av foto av Anders Norrsell, ur Antikbörsen nr 2, 2005.

Annan stjärna

Ett av fotona visar ett i en
glasflaska intryckt sigill.
Bildtexten upplyser: ”Sigill
som man tror är från
Casimirsborg. Stjärnan
kan betyda Gyllenstierna,
en släkt som direkt hade
med glasbruket att göra.”
Så är inte fallet. Vapnet har tillhört någon av
furstarna av WaldeckPyr mont i nuvarande
Tyskland. Det var ett furstendöme sedan 1712, vilket
förklarar den furstliga kronan.
Waldecksstamsköldemärkemed
en åttauddig stjärna (svart i guldfält) syns i hjärtskölden och det tillärvda
grevskapet Pyrmonts ankarkors (rött i silverfält) i huvudsköldens första och sista fält. De
övriga vapenfälten syftar på tre områden i
Elsasssomfurstarnahävdadearvsanspråkpå.
Runt den krönta skölden löper inskriften
WALDECK PYRMONT.
MagnusBäckmark

Magnus Bäckmark tecknar ätten Schildts vapenutveckling och Erling Svane skriver om en skylt med det
engelsk-hannoveranska kungavapnet i Helsingör.
Rapporter ges från tredje nordiska
heraldiska konferansen i Oslo samt den 21:a
internationella flaggkongressen i Buenos AiHeraldisk Tidsskrift nr 92, oktober 2005. res. Det nämns också att Ronny Andersen,
för SHF:s medlemmar mest bekant som teckGuðný Jonasdóttir skriver om det isländska naren av vapnen i den årliga medlemsfalkvapnetshistoriaochbakgrundochgeräven förteckningen, den 1 juli 2005 utsågs till dansk
en genomgång av det nuvarande riksvapnet. kunglig vapenmålare.
MarcusKarlsson

Senaste numret
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Svenska lejon i Rumänien
Av Tudor-Radu Tiron
översattfrånengelska

Ryssland lät associera till Karl XII och
Sverige i vapnen för staden Tighina,
även känd som Bender, i nuvarande Rumänien.
Efter den napoleonska arméns nederlag 1812
tvingades den turkiske sultanen avstå
Bessarabien till Ryssland. Snart därefter
försökte den ryska administrationen att
inlemmaprovinsenisammaheraldiskasystem
som övriga kejsardömet.
Staden och distriktet
Tighina (Bender) hade inget
vapen sedan tidigare utan
förseddes därför 1826 med
följande vapen: Delad i
guld, vari den kejserligt
Tighinas
kröntar yskaörnenhållande
äldsta vapen.
åskvig gar i klor na och på
bröstet belagd med en röd sköld i sin tur belagd med bilden av S:t Georg ridande på en
vit häst och spetsande en drake, och svart,
vari ett (naturfär gat) lig gande lejon med hitåtvänt ansikte.

Utmattat lejon

I utfärdandet anges att lejonet symboliserar
den svenske kungen Karl XII:s svåra situation,
då han efter nederlaget mot ryssarna vid
Poltava 1709 levde i exil i Bender med
ekonomisktochpolitisktstödfråndenturkiske
sultanen. Lejonet symboliserar inte bara
kungen i egenskap av ett typiskt kungligt djur,
men även eftersom det fanns i hans vapen.
Fyrtiosex år senare, 1872, föreslog baron
Bernhard Koehne, dåvarande chef för den
heraldiska sektionen vid det ryska häroldsämbetet, en ny version av Tighinas vapen: I
blått fält ett lejon av guld med röda ögon och
tunga överlagd av en av en tinnskura bildad
balk belagd med tre svarta halvmånar, samt
380
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med en kanton med Bessarabiens vapen. Murkrona av silver. Skölden omgiven av två veteax av guld, ombundna med bandet för Alexander Nevskiorden.
Även om detta förslag
inte antogs, så är det intressant genom dess närhet till
Folkungavapnet. De tre
ginbalkarnahartransformerats till en balk. De tre halvmånarna symboliserar tre
ryska segrar mot Tighinas Förslag till nytt
fästning då denna ännu var vapen för Tighina
i turkiskt behåll.
1872.
Det här är långt ifrån det
enda exemplet på att ryska myndigheter inspirerats från utländska heraldiska källor vid skapandet av nya stadsvapen.

Något piggare lejon
Efter att Bessarabien införlivats med
kungadömet Rumänien efter första
världskriget togs de två tidigare vapnen till
utgångspunkt för ett nytt för staden Tighina.
Det blev, 1931: I rött fält ett lejon av guld
lig gande på en gr ön mark framför en bor g
med tre torn av silver. Skölden
krönt av en murkrona av silver.
Lejonet har här ett annat utförande än i det för grevskapet
Tighina, givet redan 1928: I rött
fältettsittandehitåtseendelejon. Den
”tsaristiska” dubbelhövdade örnen är här borttagen och båda S t a d e n
vapnens fält är röda, liksom de Tighina,
gjordes i alla andra territoriella 1931.
vapen i det som varit Moldaviens
territorium.
Bessarabien annekterades senare av Sovjetunionen. Staden
Tighina fick 1967 ett vapen utan
några traditionella element, vilket fortfarande är i bruk, men D i s t r i k t e t
Tighina, 1928.
endast inofficiellt.
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Vapenregister – presentation
Av Martin Sunnqvist
På årsmötet 2005 inleddes diskussioner
om att SHF skall inrätta ett heraldiskt
register. Martin Sunnqvist, av styrelsen
utsedd till ordförande i det tilltänkta
vapenkollegium som skall administrera
registret, redogör här för hur kollegiets
arbete med registret är tänkt att fungera. På årsmötet 2006 skall beslut om
registrets inrättande förhoppningsvis
fattas, och det bör kunna börja sitt arbete efter sommaren 2006.
De svenska offentliga vapnen övervakas av
statsheraldikern,ochdesvenskaadligavapnen
övervakas av Riddarhuset. Skandinavisk
vapenrulla granskar och publicerar nordiska
vapen av alla kategorier. Det saknas emellertid
en organisation som kan hjälpa till med
kvalitetsbedömningar av nya släkt- och
organisationsvapen och som – på ett enkelt
och billigt sätt – kan utfärda ett bevis på att
sådana vapen är godtagbara utifrån den
heraldiska seden och att de inte gör intrång i
någon annans rätt.
För att komplettera de existerande organisationerna på vapenrättens område kommer
SHF att till årsmötet 2006 föreslå att ett
vapenkollegium och ett vapenregister inrättas. Kollegiet kommer att arbeta på ett öppet
sätt och ge tillfälle för heraldikintresserade
att delta i granskningen av vapen. Kollegiet
och registret är avsedda att drivas i samverkan med Heraldiska samfundet och stå under
överinseende av Svenska nationalkommittén
för genealogi och heraldik.

Ett första preliminärt steg

Den som vill ha sitt vapen registrerat lämnar
in en ansökan om detta. Sökanden kan vara
en i Sverige folkbokförd person, en svensk
juridiskpersonellerenannanpersonmedstark
anknytning till Sverige. Huvudföremålet för
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granskningen är blasoneringen, men för att
kollegiet skall veta att blasoneringen stämmer
med sökandens vapenidé skall åtminstone en
enkel skiss av vapnet följa med ansökan.
Två olika typer av vapen kan antas komma
in i systemet. Det ena typfallet är ett sedan
tidigareantagetochanväntvapen,somantagaren slutligt har bestämt sig för. I detta fall är
syftet med registreringen att uppmärksamma
vapnets existens och klargöra vem som är dess
rättighetshavare. Ju fler gånger ett vapen görs
känt, desto mindre är risken att ett liknande
vapen antas av någon annan.
Det andra fallet är ett vapen som fortfarande är i antagningsprocessen, det vill säga att
antagaren preliminärt har bestämt sig för att
anta vapnet. Antagaren är emellertid fortfarande öppen för förändrings- och förbättringsförslag, och vill därför låta kollegiet göra sin
första granskning innan hon eller han bestämmer sig för vapnet. Den som vill ha hjälp med
idéer till ett vapen bör även fortsättningsvis
vända sig till en heraldisk konstnär. Kollegiet
kommer således inte att konkurrera med de
heraldiska konstnärerna utan utgöra en resurs
ävenfördemiderasvapenframtagningsarbete.
Granskningen i detta skede innebär att
kollegiet bedömer om vapnet är godtagbart ur
rent heraldisk synpunkt, det vill säga om det
uppfyller den godaheraldiskasedenskrav, och
om det är självständigt i förhållande till främst
nordiska vapen men även mera kända vapen
från andra länder. Om inga hinder möter godkänner kollegiet vapnet preliminärt, och
vapenantagaren har möjlighet att låta förfarandet övergå till sitt andra steg.

Ett andra öppet steg

Blasoneringen för ett preliminärt godkänt
vapen publiceras i Vapenbilden. Det innebär
att den intresserade allmänheten har möjlighet
att kontrollera kollegiets arbete och att
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tveksamma fall därför kan uppmärksammas
redan innan vapenantagaren har låtit smida
sitt vapen i metall och skära det i trä. Den
som anser att ett vapen är tveksamt till sin
komposition eller att det gör intrång i redan
existerande vapenrätter anmäler det till
kollegiet senast ett visst utsatt datum.

Ett avslutande godkännande

Kollegiet tar sedan slutlig ställning till om
vapnet kan godkännas. Om kollegiet anser
det, underställer kollegiet vapnet Svenska
nationalkommittén för genealogi och heraldik
för slutligt godkännande.
Ett av nationalkommittén godkänt vapen
tas in i SHF:s vapenregister och ges ett nummer. Sökanden får ett intyg om att vapnet har
tagits in i registret. Även andra än den som
har låtit registrera vapnet, och som har rätt
att föra vapnet, kan få intyg om denna rätt.
Kollegiet är avsett att bestå av fem till sju
personer, kända för sitt heraldiska kunnande.
Förfarandet med granskningen i två steg, av
kollegiet och av den intresserade allmänheten, bör leda till att den som får sitt vapen
slutligt godkänt kan vara säker på att vapnet
är heraldiskt sett godtagbart och att det inte
gör intrång i någon annans rätt.

Avgifter

Tanken är att en mindreavgift, 100 – 200 kr,
skall tas ut av den som ansökt om registrering
och vars vapen granskas av kollegiet. I den
avgiften ingår då kostnaden för intyget, men
de övriga rättighetshavare som vill ha intyg
om sin vapenrätt kan få sådana intyg till
sammaavgift. Avgifterna är tänkta att endast
täcka SHF:s kostnader för registerhållningen.

Förhållande till andra
organisationer
Offentliga vapen och introducerade adliga
ätters vapen övervakas redan av officiella
institutioner, varför de inte behöver omfattas
av SHF:s register.
Det tänkta registret fyller ett annat syfte
än Skandinavisk vapenrulla (SVR). Kollegiets

arbete kommer in på ett tidigare stadium än
publiceringen i SVR, eftersom vapenantagarna i de flesta fall torde komma att konsultera
kollegietredanunderantagningsprocessen.En
publicering i SVR är lika viktig som tidigare
oavsett tillkomsten av SHF:s register och görs
med fördel efter genomförd prövning och registrering hos SHF.
SHF:s sockenheraldiska institut (SHI) samverkar med vapenkollegiet på så sätt att de
hembygdsvapen som SHI tar fram registreras
av vapenkollegiet på ansökan av berörd hembygdsförening.
SHF:s vapendatabas Heraldiska källan är
ett forum för dokumentering av alla symboler
som kan betecknas som vapen och som kan
iakttas i ett mycket brett källmaterial. Källan
är alltså en ren forskningsresurs.

Övriga länder i Norden

Vapenkollegiet kommer att beakta de i övriga
nordiska länder förekommande vapnen, så att
inga intrång i sådana vapenrätter sker. Vid
kontakter med de övriga nordiska heraldiska
föreningarna har framkommit att det för
närvarande inte finns intresse för att inrätta
ettgemensamtnordisktregister.IFinlandfinns
redanettframgångsriktnationelltregister,men
i Norge och Danmark saknas register och där
finns i dagsläget inga planer på att starta några.
Grannländerna följer med stort intresse
utvecklingen i Sverige och vi hoppas på lång
siktkunnauppnåenfruktbarsamverkanmellan
ett flertal nationella register.
Genom att inrätta ett vapenregister bidrar
SHF till utformningen av goda svenska
heraldiska vapen som inte gör intrång i redan
existerande vapenrätter. SHF inrättar en enkel möjlighet för den enskilde att offentliggöra sitt vapen och göra det känt för andra.
SHF ger den heraldikintresserade allmänheten utrymme att delta i bedömningsprocessen.
På så sätt blir utvecklingen av den goda
heraldiskasedenenangelägenhetförenbredare
krets personer än som hittills varit fallet.
Se även www.heraldik.se.
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Tatarmössor i vapenskölden
Tatarmössa är ett föremål som adliga ätten von Konow är ensam om bland nu
levande ätter, introducerade på Riddarhuset, att ha i vapnet. Den har även felaktigt kallats frihetsmössa, frygisk mössa
och judemössa. Förre statsheraldikern
Jan von Konow ger här en bakgrund till
vapnet och reder ut mösstyper.

Det var en blodig
uppgörelse i
sydvästra Polen,
som resulterade i
att mongolernas
(tatarernas)
invasion i västlig
riktninghejdades.
Frygisk mössa på
franskt 2-solsmynt från
1793.

Nordisk Flaggkontakt nr 41, 2005.

Ätten kan med säkerhet
beläggas till början av
1200-talet, med hemvist
iMarkBrandenburg,som
vid den tiden utgjorde
gränsland (”mark”) mellan Tyskromerska riket
och de slaviska folken i
öster.ISiebmachersstora
vapenencyklopedi redovisas ätten inom den så
kallade märkiska adeln.
I Sverige etablerades
ätten von Konow år
1631, närmare bestämt i
provinsen Ingermanland,
som 1617–1721 var det
svenska östersjöväldets
yttersta utpost i öster. Det
Frygisk mössa,
kan här tilläggas att det
statsvapen.
var på ättens ägor, som
tsar Peter år 1703 lät grunda Rysslands nya
huvudstad S:t Petersburg.
Vapnet kan blasoneras: Sköld delad i silver
och blått, vari tre röda tatarmössor, två över
en ställda.

Schweizerischer Bankverein, 15. Auktion
1986, Gold- und Silbermünzen (1985).

AvJanvonKonow

På Riddarhuset har
introducerats ytterligare
två ätter med samma
vapenbild: von Birckholtz och von Gröningen, båda liksom
ätten von Konow
härstammande från
Mark Brandenburg. De
äremellertidsedanlänge
utgångna.

Framåthängande

Under tidernas lopp har
vapenmärket haft varierande benämningar:
”frihetsmössor”,
”frygiska mössor”, ”judemössor”. Om dessa
olika mösstyper är att säga följande.
Den fr ygiska mössan var bruklig i antikens Frygien, ett land i närheten av Svarta
havet. Det var en mjuk, toppig röd mössa,
med toppen hängande framåt. Framför allt
Mongolerna hejdades
bars den av invandrade greker samt förekom
Tatarmössorna symboliseraratt medlem(mar) allmänt bland sjömän på Medelhavet.
av ätten varit med i det stora tatarslaget vid
Mössankomåterpåmodetisambandmed
Wahlstatt – även kallat Liegnitz – år 1241. franska revolutionen 1789, men då med be-
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nämningen frihetsmössa. Men i den egenskapen är den mera än femhundra år yngre än
”tatarmössan”, varför det vore ohistoriskt att
använda benämningen ”frihetsmössa” i det
heraldiska sammanhanget. ”Frihetsmössan”
har för övrigt alltid avbildats med toppen
hängandeframåtmedan”tatarmössans”topp
är bakåthängande.

Atlas över mänsklighetens historia (1991).

Diskriminerande mössa

Återstår benämningen judemössa. Den typen
av huvudbonad var orangefärgad och toppig,
med uppvikta eller nerfällda brätten, och bars
allmänt av judar ute i
Europa med början från
medeltiden. De var
tvungna att ha denna
huvudbonadförattskilja
sig från övriga medborgare (en form av
diskriminering,somalltså
inte är ett påfund av
nazisterna).
HurkandådennaspeMongol med mössa. ciellamössasbenämning
Detalj av målning på ha kommit med i blasosidenavZhaoMongfu nering av ett svenskt
(1254–1322).
adelsvapen?Förklaringen

är följande: Av skilda
orsaker kom ätten
von Konow att vinna
introduktion på Riddarhuset först 1772.
På Riddarhuset uppritades då en vapenbild med åtföljande
beskrivning, undertecknad av Gustav Adliga ätten von
III, daterad den 13 Konowssköldemärke.
september 1772. Där
stårblandannatattivapnetfinns”trenneröda,
långajudemössor”.
Benämningenmåstehaberottpådelsokunnighet, dels dåtida språkbruk. Judar hade just
vid denna tid fått rättighet att invandra och
slå sig ner i vårt land. Eftersom manliga judar
fortfarande i stor utsträckning bar sina karakteristiska toppmössor, låg det nära till hands
att identifiera dessa huvudbonader som något
typiskt utländskt och främmande.
Visserligen hade ätten von Konows vapen
dåiflerahundraårhafttatarmössor,meningen
hade sett sådana i verkligheten. När vapenbeskrivningen formulerades 1772 trodde man
helt enkelt att tatarmössor hade sett ut som
judemössor,ochpådetvisetkombenämningen
in i blasoneringen.
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Teckning: Jan Raneke, efter Den svenska
adelnsvapenbok(1967),bildenhärfärglagd.

L Kybalova (m fl): Den stora modeboken (2 uppl 1969).

Judemössor med den
under medeltiden
karaktäristiska
spetsen ovanpå syns
här burna av en
deputationjudarsom
uppvaktar den tyskromerske kejsaren
Henrik VII efter
dennes
kröning
1308. Klädedräkten
med hatten hade
föreskrivits 1215 av
laterankonciliet.

Att se maktskiften
Av Martin Sunnqvist
Malin Grundberg: Ceremoniernas makt.
Maktöverföring och genus i Vasatidens
kungliga ceremonier. Nordic Academic Press,
Lund 2005. Ca 175 kr. Inb., 334 s., ill.
Malin Grundberg har i sin doktorsavhandling behandlat Vasatidens kungliga
ceremonier,närmarebestämtdeövergångsriter
som legitimerade maktens överföring från en
regent till nästa. Den första gruppen av
maktskiften omfattar skiftena från Gustav
Vasa till Johan III och den andra gruppen
skiftena från Gustav II Adolf till Karl X
Gustav. De ceremonier som behandlas är
därmedGustav Vasasbegravning, Erik XIV:s
kröning och avsättning, Johan III:s kröning,
Gustav II Adolfs begravning, Kristinas
kröning och abdikation och Karl X Gustavs
kröning.
På detta sätt får Malin Grundberg med flera
intressanta aspekter. Den första övergången
visar vad som skulle vara normalt i ett arvrike: fadern begravs och äldste sonen tillträder. Den politiska kroppen lämnar en naturlig
kropp och övergår till nästa: ”Konungen är
död – leve konungen!” Erik XIV:s kröningsceremoniel har också utgjort grunden för
kröningsceremonielet så länge kröningar ägde
rum i Sverige.

Utmålades som omanlig

I nästa övergång fick ceremonierna jämkas så
att de legitimerade det onormala, nämligen
att kungen avsattes och att dennes bror tog
över makten. En parallell finns i Kristinas
abdikation och hennes överlämnande av
makten till sin kusin. Erik XIV utmålades som
omanlig och därmed oduglig som kung, och
Kristina lyfte fram sin kvinnlighet som en
anledning till att lämna ifrån sig makten.
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Gusta v Vasas kr önta hjälm från ca
1540 bars i hans begravningsprocession
av Gabriel Kristersson (Oxenstierna).
Den finns nu i Livrustkammaren.
Betydelsen av riksbaneret och landskapsvapnen som symboler för riket och dess
utsträckning nämns, men heraldiken har i
övrigt inte någon framträdande plats i
avhandlingen. Detta innebär inte att boken är
ointressant för heraldiker, tvärtom. Malin
Grundberg visar vilken vikt 1500- och 1600talssvenskarna fäste vid visualiseringen av en
– önskad? – verklighet genom symboler och
riter. Efter 1900-talets dominans av
traditionskritik är det betydelsefullt med en
påminnelse om dessa förhållanden.
Malin Grundbergs avhandling har mycket
att säga om betydelsen av vad vi ser, inte bara
vad vi läser och hör, och om hur synintryck
och deltagande i riter kan användas som medvetna kommunkationsmedel och som framställning av manlighet, omanlighet och kvinnlighet.

Vapenbilden 65:2006

386

2006-01-23, 11:04

Foto: Magnus Bäckmark.

Duva och lejon Par Bricole
I Bror Irgens antikhandeliStockholmfinns
(september 2005) två sigillringar som han
önskar hjälp
med identifiering av.
Den ena
har ägarinitialerna
INC, sköld:
Fortunamed
sitt segel ,
hjälmprydnad: enduva
med olivkvist i näbben sittande på en uppskjutande
kulle. Den röda stenen har 1957 (årtalsstämpel G9) i Sverige (kattfotsstämpel)
infattats i en ny guldring av guldsmeden
”ANHC”. Av stilen på gravyren
att döma är stenen från 1600eller 1700-talet
och har ägts av
enofrälseståndsperson.
Den andra
ringen är helt av
guld och har endast stämpeln
”18K”, vilket tyder på modern tillverkning.
Skölden, som förefaller omfattad av en bård
med nitar eller andra små föremål i, visar ett
krönt(?) lejon i dexter hälft och fyra stolpar(?) (eller annan vertikal indelning) i sinister. Två lejon är sköldhållare och det hela
omsluts av ett vapentält med något slags
furstlig krona.
Stampytornas höjd är 11 respektive 12
mm.
Redaktionen har gjort vissa sonderingar
utanresultatochärtacksamförupplysningar.
MagnusBäckmark

Den 24 augusti hölls i SHF:s regi en visning av ordenssällskapet Par Bricoles
lokaler på Urvädersgränd 3 i Stockholm.
Dett var en liten men intresserad skara som
mötte upp. Vi fick en rundlig genomgång av
sällskapets historia och husets mest berömde
ägare Carl Michael Bellman. Även lite
smakprov på Bellmans sånger fick vi oss till
livs.
Sedan bar det iväg till riddarsalen där vi
besåg de sköldar som där finns upphängda.
Det var en brokig samling av heraldiska stilar
från 1700/1800-talens ibland något naturalistiskt målade sköldar till dagens mer
heraldiska sköldar.
Par Bricole (förövrigt en fransk biljardterm
somkan översättas ’av en slump’ eller ’genom
tillfälligheter’) grundades den 15 maj år 1779
avblandandra Olof Kexel, Carl Israel Hallman och Carl Michel Bellman och var väl
från början tänkt som en drift med det då
florerande utbudet av sällskapsordnar.
Bellmans medverkan var dock lite sporadisk, bland annat så var han inte så noggrann
med att betala medlemsavgiften. Även
heraldiken inom Par Bricole var från början
lite av en drift med framför allt frimurarnas
heraldik.
MarcusKarlsson

Heraldikföredrag i Lund
Henric Åsklund: Heraldik för alla
torsdag 16 mars, kl 19.00
Möllaregården,
Landsdomarevägen 3, Lund
Ett arrangemang av Lunds
Släktforskarförening
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Ny ordensutställning
Av Tom Bergroth

År 1991 initierade dåvarande vice
kanslern i Kungl Maj:ts Orden,
generalmajor Fredrik Löwenhielm
tanken på att skapa en utställning om
Sveriges riddarordnar i de så kallade
ordenssalarna på Stockholms slott.
Den första delen av utställningen
öppnades och invigdes av H M
Konungen år 1993. År 1996 beslöts
att utställningen skulle utvidgas till
en permanent historisk utställning
inför det förestående 250-årsjubiléet
1998. Detta blev inte då förverkligat.
I stället ordnades en liten jubileumsutställning i Livrustkammaren kring
händelserna 1747–48.

En sal för varje orden

Foto: TomBergroth.

Sedan våren 2005 är ordensutställningen på Stockholms slott
utvidgad.

Del av montrarna för Vasaorden och Kungl Carl XIII:s
orden. Från v änster till höger syns Vasaordens
ordenshär olds dräkt, Vasaordens ordenstecken, prins
Bertils frimurarvapensköld och Kungl Carl XIII:s ordens
riddardräkt.

Ordenssalarna på Stockholms slott
inreddes efter ritningar av Fredrik Wilhelm
Scholander 1865–66 varvid varje riddarorden
fick en sal uppkallad efter sig. Varför salarna,
med undantag av Serafimerordens sal,
egentligen skapades är ett litet frågetecken,
speciellt som dubbningen av nya riddare
avskaffades från och med år 1865 i Sverige.
Serafimerordens sal var från och med år 1755
ordenskapitlets sal.
Våren 2005 har en utvidgad utställning färdigställts i ordenssalarna. Då vare sig i Kungl
Myntkabinettets eller i Livrustkammarens basutställningar finns en avdelning för det svenska
ordensväsendetshistoriahari Vasasalennuskapats en introduktion till vad ordnar är och varför sådana finns i de flesta länder. Denna del
utgör en introduktion och bakgrund till de föremål som finns utställda i de följande salarna.
Vitrinerna är tillfälliga och förhoppningsvis kan
i framtiden nya komma att ersätta dessa.
388
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Även medaljer

Genom positivt tillmötsgående från såväl
KunglHusgerådskammaren,Livrustkammaren
som Myntkabinettet har äldre ordenstecken,
enskilda kungligheters ordenstecken och
bordsmedaljer lånats in till utställningen.
Kungl Maj:ts Orden har även förvärvat genom
köp ett flertal sällsynta medaljer och mynt som
anknyter till ordensväsendets tillkomst och
historia.
Besökaren får en inblick i hur ordnar kom
till Sverige redan under 1500- och 1600-talen
och hur processen 1747–48 gick till då tre
riddarordnarna inrättades, följd av Vasaorden
år 1772. Samtliga riddarordnar med sina olika
klasservisas,motsvarandesituationenår1974
dådetbeslötsattintemeraordnarskullekunna
utdelas till svenska medborgare.
En motsvarande uppställning visar situationen idag, det vill säga Serafimer- och Nord-
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stjärneordensinsignierinuvarandeform. Även
de medaljer som utdelas av H M Konungen
visas med aktuell förteckning över senaste
mottagare. De under svensk tid instiftade
norska ordnarna – Det Norske Løve (1904)
och S:t Olafs orden (1847) – finns med. Därtill kommer Kungl Carl XIII:s orden (1811)
och svenska Johanniterorden (1920). Som en
särskild avdelning i utställningen visas exempel på hur man i dag skall bära ordenstecken
till civil högtidsdräkt. Vidare presenteras kungliga bandspännnen och ordensknappar, vilka
markerar ordensinnehav.

Permanent

I Nordstjärneordens sal har stora vitrinen
omdisponeratsmedordensbiskopensskrudoch
bårtäcke för Serafimerorden samt de första
ordensstatuterna från 1748 och 1751. I
Svärdsordens sal visas ordensdräkter från
1800-taletochrikshäroldenskåpafrånår1780.
Här visas också äldre ordenstecken från tiden
före 1860, vilka även belyser då förekommande ordensklasser. I särskilda montrar
visas ett urval av kungliga belöningsmedaljer
genom tiderna. Även om alla typer finns (det
vill säga regenternas bilder på åtsidan) har ett
urvalgjorts.Serafimerordenssaläroförändrad
med ett urval av levande riddares och
ledamöters vapensköldar, vilka är uppmålade
av Bengt Olof Kälde.
I samtliga ordenssalar finns nu sak- och
föremålstexter på svenska och engelska. Den
nyautställningenäralltsåpermanentochkommer framledes även att presentera mindre
temautställningar kring de svenska ordnarna.

Tom Bergroth förevisar
utställningen
på Kungl Slottet kl 18.00 den 20 mars
2006. 100 kr/person. Anmälan till Jonas
Arnell (08-448 10 42, jonar242@
passagen.se). Efteråt går de som vill och
äter middag på närbelägen restaurang.

Kallelse
Svenska Heraldiska Föreningens
styrelse kallar till föreningsstämma
söndagen den 26 mars 2006 på Skansen Lejonet (OBS! Ej Kronan!) i
Göteborg.
Program
13.00 SHF 30 år: Föredrag om föreningens historia och framtid
14.00 Förtjänstmedaljörer 2006. Fil dr
Lars Wikström håller ett föredrag om
Svenska nationalkommittén för
genealogi och heraldik och fil dr Inga
von Corswant-Naumburg om Skara
stiftshistoriska sällskaps forskningsprojektomhuvudbanerinomSkarastift.
15.00 Föreningsstämma, med föredragningslista enligt stadgarna (finns på
hemsidan www.heraldik.se).
16.30 Avslutning av omröstningen om
2005 års vapen (se Vapenbilden nr 64,
s 365), anbudsauktion nr 14 (se s 398)
samtdiplomutdelning”åretsvapenkung”
och ”årets nötknäckare” 2005 (vinnare
i tävlingar på webbforumet).
17.00 Jubileumsmiddag. OBS! Föranmälankrävsfördeltagandeimiddagen
till Henric Åsklund senast den 22 mars
(henric@heraldik.se, 046-575 34).
Självkostnadspris.
För mer detaljer, se www.heraldik.se,
särskilt angående styrelsens förslag till
stämman om inrättandet av ett nationellt vapenregister i föreningens regi (om
detta, se även s 382–383).
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Släktvapenrätt grundad
på logik och funktion
Av Per Andersson
Rätten att föra ett visst släktvapen bör
vara baserad på den logik som konstituerar ägartypen – en släkt – och på den
funktion som detta slags kännemärken
har att fylla. Så är fallet med den hittills
rådande agnatiska förvärvsordningen
och detsamma bör vara vid en anpassning till nutida omständigheter.
Vilka personer har rätt att föra ett visst
släktvapen? Vilket släktvapen skall en viss
person ha som sitt? Med rubriceringen
”släktvapenrätt” diskuteras i Vapenbilden
nummer 63 (september 2005) hur befintliga
släktvapen bör ärvas eller förvärvas, under
förutsättning att den etablerade agnatiska
successionsprincipen behöver modifieras eller
ersättas i följd av framför allt en förändrad
syn på jämställdhet mellan kvinnor och män.
Tredebattörergervarsinuppfattning,men
ingen av dem uppehåller sig vid problemets
två ofrånkomliga utgångspunkter, förutan
vilka en hållbar lösning knappast kan genereras: de logiska premisserna för släkttillhörighet
samt släktvapnets funktion.
Frågan om släkttillhörighet återgår på det
biologiska förhållandet att en människa antingen är man eller kvinna och att varje individ har två föräldrar, en av vardera könet.
Den komplexa problematik kring logiska relationer mellan besläktade individer som kan
härledas ur detta i och för sig enkla konstaterande har inte enbart sin tillämpning på omständigheterna kring förvärv av släktvapen.
Både namnlagens bestämmelser om rätt till
efternamn (som regeringsformen förutsätter
vara släktnamn) och successionsordningens
stadganden om behörighet till Sveriges krona
390
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är uttryck för hur rättens utformare försökt
hantera konsekvenserna av samma genealogiska axiom.

Släktskap vs släkttillhörighet

Släktvapnet är ett bildmässigt kännetecken
som när det förs av en individ har funktionen
att utmärka vilken släkt han eller hon tillhör.
Släktbegreppet är alltså centralt och utan det
hade vi att göra med blott personliga
identitetsmärken. Släkten är en klassificering
eller gruppering av individer på grund av ett
gemensamt biologiskt ursprung. Det är för
denna funktion avgörande att skilja mellan
att vara släkt (släktskap) och att vara medlem
av en släkt (släkttillhörighet). Det förra är man
medvarjeannanpersonsomhärstammarfrån
någon av ens anor. En poäng med det senare
begreppet är att varje individ, enligt det
etablerade synsättet, skall tillhöra en, men
endast en, släkt. Det har kommit till sådana
uttryck som att man bär ett släktnamn, för ett
släktvapen och har successionsrätt till en tron.
Att i stället förvärva släkttillhörighet på både
fäderne och möderne, generation för
generation, skulle snabbt leda mot ett enormt
antal släkter vars namn och vapen man hade
att låta sig betecknas med: 2, 4, 8, 16, 32, 64,
128, 256, 512, 1 024, 2 048, 4 096, 8 192, 16
384, 32 768, 65 536 osv, allt just på grundav
att alla har två föräldrar.
Att föra både fars och mors vapen innebär
alltsåingenlösning–varesigfrånjämställdhetens eller logikens utgångspunkt – utan endast
att problemet förskjuts en generation. Där
ställs på nytt fäderne mot möderne. Hela tiden består dessutom urvalsramen av agnatiska vapen, på samma sätt som det för namn-
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Teckning: Per Andersson.

rätten är fråga om agnatiska
gallerierna för att
släktnamn (med det mycket
skänkaglansåtsentida
begränsadeundantagetavnyättelägg.Förvissoärde
bildade efternamn som antalånta fjädrarna lika
gits efter 1982). Detta fenoanvändbara om de
men visar sig även på
kommer från kvinnor
statsrättens område, där det
som från män. Motparadoxaltnogärdenagnatisvarande utspelar sig
ska principen som fört kronnu för fullt på den nya
prinsessan Victoria till sin
namnlagensgrund.
position som tronföljare.
Tvenne föräldrar
Hennes lycka var att den reoch krav på en enda
troaktiva grundlagsstiftsläkttillhörighet – som
ningen, som avsatte dåvautväg ur detta dirande kronprins Carl Philip,
lemma finns två altergjorde sitt val just vid
nativ i form av undangenerationsskiftet före
tagslösaprincipersom
henne. Hade man i stället Fiktivt exempel på hur succession på eliminerar att indivistannat för en generation ti- både rak manslinje och rak kvinnolinje den hänförs till mer än
digare hade den nya succes- samtidigt skulle ta sig uttryck.
en släkt, i överenssionsprincipen lett fram till
stämmelsemedgrundprinsessan Margaretha som tronföljare. Om satsen att all klassificering skall vara uttömman vid grundlagsändringen låtit bli att även mande och klasserna varandra uteslutande:
bytautgångspunktförkungahuset(någotsom släkten knyts samman genom obruten mansinte alls krävdes för att införa så kallad fullt linje eller obruten kvinnolinje. Endast med
kognatisk tronföljd), skulle dronning någon av dessa båda konsekventa indelningar
Margrethe ha blivit den utvalda – och ställts kan släktbegreppet fullt ut upprätthålla sin
inför att förvärva sitt andra kungarike.
klassificerande funktion. Av alternativen har
historien givit oss det förra som ett utslag av
Vapen utan mening
rådande patriarkat, men det senare hade varit
Den strikt agnatiska ordningens raka motsats fullt likvärdigt.
är ett fritt val av vilket som helst av alla ens
anors vapen. Bortsett från att dessa alltså i sig Paternal och maternal släkt
är agnatiska, innebär det att alla anor i en viss Upp ur denna teoretiska jordmån växer en
generation likställs. Samtidigt öppnar detta för logiskt hållbar lösning på släkttillhörighetens
ett totalt godtycke, som gör en bärares vapen dilemma som samtidigt bibehåller vapnets
– vilket rimligen inte längre kan kallas funktion som entydigt klassifikationstecken
släktvapen – innehållslöst och intetsägande, och tillgodoser jämställdhetskraven. Den
reducerat till en substanslös dekoration. åstadkoms genom att man inför två parallella
Sannolikheten är stor att i ett sådant normlöst agnatiska släktbegrepp, som genealogiskt sett
kaos det mest prestigefyllda vapnet kommer är varandras spegelbilder: ett paternalt och ett
att väljas. De hundratusentals svenskar som maternalt. Medan den paternala släkten
härstammar från kung Gösta skulle lockas att sammanfaller med det traditionella släktföra Vasakärven. De agitatorer som sade sig begreppet, hänförs till den maternala alla
eftersträva jämställdhet mellan män och kvinnorochmänsomhärstammarpåobruten
kvinnor för oss i stället till social ojämlikhet, kvinnolinje från en gemensam anmoder. En
där de mest högättade plockas fram ur individ tillhör sålunda två släkter, sin på
forts s 399
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Torpa i Östergötland
Av Magnus Bäckmark
Professor Henrik Edelstam, SaltsjöDuvnäs, besökte i mars2005 Torpa kyrka,
där medlemmar av hans mors släkt,
Fahnehielm, ligger begravda. De fotografier som han tog av de heraldiska minnena där har han vänligt tillställt Vapenbilden.
Det äldsta
huvudbaneret
(fig 1) i kyrkan saknar
textplatta, är
litet till storleken och är
försett med
ett hjälmtäcke av böjd
Fig 1. Peder
och tillklippt
Jönsson Fahneplåt. Utföhielms huvudrandet pekar
baner (troligen). mot 1600talets mitt.
Ett annat huvudbaner
(fig 3) tillhör enligt sin textplatta kaptenen ”Peder
Jönson Fahnehielm”. Adlad 1647 avled han 1655.
Huvudbaner ger dock, vid
jämförelsemedsonen Jörans
(fig 2), intryck av att ha utförts av samma bildhuggare
elleråtminstonesammaverkstad.Bådahuvudbanerenhar
de sex hjälmtäckesrundlarna
som blivit påtagligt åtskilda
”bollar”, de egenartade diagonala”strömmarna”påbåda
sidor om hjälmen, som har
samma truliga form och en
vågformad halsklenodssnodd.
392
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Dessa kännetecken utmärker bildhuggaren
Henrik Werner (född troligen under 1630talet), som bodde i Mo i Västra Hargs socken
ungefär tre och en halv mil norr om Torpa.
Känd från 1675 var han verksam där ännu ej
1674 men åtminstone 1676–1695, dock ej
längre 1701.1 Han arbetade sannolikt delvis
tillsammansmedsinasystrarsmakar,bröderna

Fig 2. ”Jöran Fahnehielm” (död
1676) sägs på sitt huvudbaners
textplatta vara ”född A o 1654
d: 15 Juli på Egby” (Egeby i
dåvarande S:t Pers socken),
vilket avviker mot Elgenstiernas
uppgift att han var döpt den 10
juli. Huvudbaneret är oavsiktligt
sprucket, vilket Inga von
Corswant-Naumburg har visat
för mig. Sprickan visar hur man
brukade tillverka huvudbaneren
av två trästycken, som sammanfogades, dock inte mitt på, utan
litet vid sidan av mitten.

Fig 3. Huvudbaner, enligt
textplattan tillhörigt Peder
Fahnehielm, vilket kan vara ett
restaureringsfel. Det kan ha
tillverkats för någon av hans
sonsöner. (Jämför dock not 6.)
Petter (ca 1637/38–1691)
och Erik Bengtssöner
Holm (ca 1639/40–1695),
som även de var bildhuggare,2 bosatta i Mathem
i grannsocken Östra Tollstad. 3 Från 1701 härrör
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Fig 4. Henrik Werners signatur
påJöran Fahnehielmshuvudbaner
– ett monogram av hans initialer
(Henrik Iohans Son V erner).

Huvudbanerochanvapenunderstormaktstiden
(1999), s 176, fem andra huvudbaner, tillverkade för adelsmän döda mellan 1676 och
1684, som också signerats av honom.
Anmärkningsvärt med de av Werner tillverkade huvudbaneren är
att hjälmarna är dekorerade med en krona som vi
idag skulle kalla friherrlig.
Som bekant var bruket av
kronor mycket skiftande i
äldre tid.

Werners hittills sista kända
livstecken, och då anges han
bo ”i Kärr”.4
Det huvudbaner som på
textplattan anges tillhöra Peder (fig 3) kan alltså inte vara
hans, eftersom han avlidit en
Kista i kyrkan
generation tidigare. Peders
” Maria Margaretha
huvudbaner bör i själva verFanehielm”
(1651–
ket vara det äldsta (fig 1). Ef1691) skrivs på textplattan
tersom Peder var den förste
på sin kista – ovanligt nog
av ätten är den enda tänkbara
uppställd i kyrkan – som
alternative ägaren till det
fru till Linnekulla (i Torpa
äldsta huvudbaneret en tidigt
socken), Aspenäs (i Maavliden son till honom. Någon sådan är inte känd, enligt Fig 5. Per Gabriel Gyllenståhls lexanders socken), Sommenäs (”Sommanääs”, i
Gustaf Elgenstierna: Den huvudbaner.
Tidersrums socken), Somintroducerade svenska adelns
ättartavlor, II (1926). Fil dr Inga von vik (”Sommewijck”, i Malexander), LiljeCorswant-Naumburg, som har granskat bil- holmen (i Torpa), Kuseboholm (i Vårdnäs
derna, meddelar att hon har träffat på att socken) och Börsjö (i Risinge socken). Alla
samma text av misstag hamnat på två nämns i Elgenstierna ha varit i hennes familjs
textplattor, då en konservator tappat bort in- eller hennes makes ägo – utom Börsjö, som
formationen för det ena huvudbaneret. Nå- därför utgör en komplettering till Elgengot sådant kan ha inträffat här. Av visst int- stiernas uppgifter.
För en av hennes i späd ålder avlidna söner
resse i sammanhanget är att det äldsta
huvudbaneret inyaretidsyneshavaritundan- finns ett huvudbaner i kyrkan (fig 5). ”Pär
Gabriel Gyllenstol”
stuvat på kyrkvinden eller dy(Gyllenståhl), som
likt, för att återuppsättas i kyrskrevs till Lindekulla,
kan någon gång efter 1981.5
uppges på det vara född
För vem tillverkades då
i Linnekulla 1673 och
huvudbaneret i fig 3? Det bör
död i Näs 1677. Troliha varit för någon i späd ålder
gen var hans levnadsårson till Peders son Axel Johan.
tal i själva verket 1674–
Elgenstiernanämnerfyrasådana
1679.6
avlidna mellan 1688 och 1701.
På textplattan under
Försett med signatur
huvudbaneret för ”Jonas Volff” (Ulf af
Jörans textplatta bär Werners
Horsnäs) (1643–1677)
signatur (fig 4). Inga von
Corswant-Naumburg omtalar i Fig 6. Huvudbaner för Jonas Ulf. (fig 6) står samma bioForts s 396.
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Verksamhetsåret 2005
Förtroendevalda
Styrelsen har bestått av ordförande Henric
Åsklund, vice ordförande Stefan Bede,
sekreterare Jesper Wasling, kassör Johanna
Arnell och ledamöterna Magnus
Bäckmark, Thomas Falk och Marcus
Karlsson samt suppleant Martin Sunnqvist.
Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten.
Revisorer var Lennart Wasling och Kenneth Wulcan, revisorssuppleant Ingemar
Apelstig. Stämman 2005 utsåg de ordinarie
revisorerna till att även verka som valberedning.

Medlemmar

Under 2005 har föreningen haft 327 medlemmar, varav 57 är nya. Av dessa är 9 betalandeorganisationer,18utländskamedlemmar
och 17 familjemedlemmar. Inräknade är även
3 heders- eller livstidsmedlemmar samt 7
medaljörer som är medlemmar utan avgift
(under2årstid).Utöverdessa327medlemmar
erhåller 29 institutioner, svenska och
utländska, föreningens tidskrift utan kostnad,
ofta i ett skriftutbyte.

Redaktör: Jesper Wasling. Redaktion:
Martin Sunnqvist och Henric Åsklund.
I augusti utkom skriftseriens första volym,
Heraldik för nybörjare. Närmare 180 exemplar har köpts in av bibliotek och ett stort
antal har sålts till medlemmar och andra intresserade.

Vapenbilden

Internet

Redaktör: Magnus Bäckmark. Redaktion:
Martin Sunnqvist, Marcus Karlsson och
Stephen Coombs.
Vapenbildenutkommermed4nummerper
år och trycks i 700 exemplar. Från och med
2005 är alla nummer i färg. Under året publicerades nr 61–64, totalt 112 sidor. I serien
Nya vapen har 46 vapen (från 2003–2005)
publicerats, varav 9 är vapen för offentliga
myndigheter (alla inom rättsväsendet), 2 för
utbildningslinjer (antagna av en studentkår),
1 för en stiftelse, 1 för en förening, 1 för ett
företag, och 32 är släktvapen.
394
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SHF:s medlemsutvec kling sedan star ten
1976. År 2005 passerades för första gången
300-strecket.

Skriftserien

Webbredaktörer: Jesper Wasling och
Alexander Ulltjärn.
Hemsidan och Heraldiska källan, databasen med närmare 5000 heraldiska vapen
inlagda, sköts främst av Alexander Ulltjärn
med assistans av Anders Alexandersson,
Tony Douhan, MatsJonsson och Marcus
Karlsson.
Diskussionsforumet Heraldica blir allt mer
centrum för nordisk diskussion och en introduktion till heraldiken för de med ett nyväckt
intresse. Heraldica sköts av Jesper Wasling,
som även ansvarar för det oregelbundet ut-

Vapenbilden 65:2006

394

2006-01-23, 11:04

kommande nyhetsbrevet. Heraldica har idag Andersson, Davor Zovko, Marcus
342 medlemmar och det allmänna nyhetsbrev Karlsson, Thomas Falk.
når 580 personer (e-postutskick till medlemGruppen har under året arbetat med ett
mar når 164 personer).
förslag till olika timbreringar inom Svenska
kyrkansamtkomponeratettnyttbiskopsvapen
Härolden
för biskop Hans-Erik Nordin i Strängnäs.
Härold: Stefan Bede. Persevanter: Jonas
Arnell (utmärkelser), Thomas Falk Säljgruppen
(matrikelredaktör) och Ronny Andersen Annonsansvarig: Martin Sunnqvist.
(tecknare).
Anbudsauktionen: Daniel G Andersson.
MatrikelnproduceradesiåravThomasFalk
Annonsintäkterna är betydande och förochtrycktes för förstagången i färg. Deninne- eningen har flera löpande annonsavtal. Under
höll 173 medlemmars vapen, varav 50 stycken 2005 har två auktioner hållits.
inte fanns med i föregående matrikel. Häroldsgruppen har även bidragit till skapandet av ett Arrangemang och
tiotal nya vapen.
representation
Underåretharföreningenarrangeratenutflykt
Utbildningsgrupp
till Par Bricoles ordenshus i Stockholm. SHF
Jesper Wasling och Alexander Ulltjärn. hardessutomvaritrepresenteratviddentredje
En brevkurs har tagits fram av Alexander nordiska heraldikkonferensen i Oslo i maj och
Ulltjärn och lanserades på hemsidan i januari vid släktforskardagarna i Göteborg i augusti.
2006.

Medaljörer

PR-grupp

PR-chef: Stefan Rundström. Övriga: Jesper
Wasling och Alexander Ulltjärn.
PR-gruppen håller sig ajour med vad som
händer i Heraldiksverige och ser till att kontakt tas med de som på ett eller annat sätt
engagerar sig i heraldik eller bedriver en betydande heraldisk verksamhet.

Årets förtjänstmedaljörer var Perolow
Jonsson-Falck, Fredrik Löwenhielm och
Knud Prange. Jonsson-Falck och Prange
närvaradevidårsmötetimarsochLöwenhielm
mottog medaljen i hemmet senare under året.

Fristående avdelningar

Föreningen stödjer de heraldiska klubbarna
Fenix i Stockholm och Knallarna i Borås.
Sockenheraldiska institutet
Dessutom finns också en faleristisk avdelning
Ansvarig: Jesper Wasling. Övrig a: (kontaktperson: Jonas Arnell) som ska verka
Alexander Ulltjärn och Stefan Rund- för att vidga kunskapen om ordnar och
ström.
utmärkelser.
Underhösten2005påbörjadesarbetetmed
att ta fram förslag till vapen till de svenska Medlemskap
hembygdsföreningarna. Fram till årsskiftet var SHF är från och med 2005 medlemsförening i
gruppenklarmedSjuhärad.Projektetharupp- Sveriges släktforskarförbund.
märksammats i media.

Ekonomi

Kyrkoheraldik

Bokslutet var vid pressläggningen inte slutAnsvarig: Claus K Berntsen. Övriga: giltigt sammanställt.
Baldur Gautur Baldursson, Daniel G
Styrelsen 2006-01-15
genom Henric Åsklund
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Fig 7. Maria Mar gareta Fahnehielms kistas ena sida är
pr ydd med hennes egen släkts vapen.

Fig 9. Anders Ulfs huvudbaner.
Komplettering till Elgenstiernas
uppgifter är också att han skrevs till
”Traneberg” (Tranbergai Torpa).
Hansbror ”Anders Ullff” (af Horsnäs) (1646–1705) skrivs på textplattan
under sitt huvudbaner (fig 9) förutom
till Tranberga och Falla, båda i Torpa
socken, även till Rosendal, vilken gård
inte är nämnd i Elgenstierna. Det finns
flera gårdar med det namnet i närheten
– vilken av dem som det var fråga om
kräver sin egen utredning. Hans dödsdatum ges som ”d: 28 Martius 1705”,
vilket ger en rättelse till Elgenstierna.7

Verkade Werner ännu1705?
Huvudbaneret för ”Peder Jönson
Fahnehielm till Nääs och Egby”, som
Fig 8. Den andra sidan av kistan pr yds av vapnet för
det står på textplattan (fig 3), pekar av
hennes mödernesläkt, Armsköld. (Ovan till vänster i
utförandet att döma som sagt starkt åt
bilden skymtar ett av kistans bärhandtag.)
Henrik Werners håll. Det gäller även,
men i mindre grad, huvudbaneren för hans
forts från s 393
dotterson Per Gabriel Gyllenståhl och Anders
grafiska uppgifter som finns i Elgenstierna. Ulf. Vid tiden för tillverkandet av det
Därutöver framkommer vid vilket kompani sistnämnda–1705–vet vi inte ens om Werner
inom ”Smolanz Cavallerij” som han var korpral, fortfarande levde. Särskilt hjälmen och
nämligen ”Axel von der Skok Companij”. hjälmtäckets ”bollar” – här med drag av
396
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Fig. 10. Närmare 30 år skiljer Jöran
Fahnehielms (övr e raden a v exempel på
bokstavstyper) och Anders Ulfs huvudbaner
(nedre raden), men man kan misstänka att
det är samme konstnär. Läg g särskilt märke
till att bokstaven å har en prick (inte en ring).
salladshuvuden – har fortfarande en del
gemensamt med Werners tidigaste verk, som
är de lättigenkännliga, och textningen kan
mycket väl vara av samma hand (fig 10). Man
ska nog i alla fall vara försiktig med att
attribueraosigneradeverktillvissabildhuggare,
när som det i det här fallet rör sig om en smärre
dynasti av sådana som kan ha samarbetat eller
påverkats av varandra på olika sätt.
Hovmarskalkenochöverkammarherrenfriherre Axel Lindhielm anges på textplattan
till sitt huvudbaner (fig 11) vara född ”den 20

Fig 12. Alliansvapen Lindhielm-Grönhagen.
Januari. Åhr 1679”. Att han skulle vara identisk med det av hans föräldrars barn som döptes 1683 verkar alltså vara ett felaktigt antagande av Elgenstierna. Denne har dock haft
information från huvudbaneret när han
sammanställde sitt ättartavleverk, för uppgiften att han skulle ha dött i Stockholm ett
datum i augusti 1758 anges komma från ”vapnet i Torpakyrka”. Datumet är emellertid enligt textplattan den 10 (ej 20).

För många träd
På gravhällen för Axel Lindhielm och hans
andrahustru Debora Grönhagen (död 1762)
finns deras alliansvapen uthugget (fig 12).
Framställningen av ätten Grönhagens vapen
har här i skölden två mindre träd, som inte är
fastställda delar av vapnet. Det är också
intressant att hjälmprydnaden är framställd
som en uppstigande örn och inte som ett
uppskjutande svart örnhuvud mellan två
vingar, som är det rätta, enligt Frithiof
Dahlbyoch Jan Raneke: Densvenskaadelns
vapenbok (1967).
Som synes av det ovanstående kan inventarier i en kyrka ge en hel del information. Det
finns mycket att skriva om. Av ovanstående
vapenframställningar är ingen, så vitt bekant,
Fig 11. Axel Lindhielms huvudbaner är förut återgiven på bild i tryckt litteratur eller
under skölden dekorerat med Nordstjärne- närmarekommenterad.Detliknandegällerför
majoriteten av våra kyrkor. Det värdefulla
orden, som han var riddareav.
Vapenbilden 65:2006 3 9 7
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bokverket Sveriges kyrkor har täckt in
hittills ungefär 40 % av landet, men den
heraldiska biten lämnas ibland även där
okommenterad.
Vapenbilden har en nisch att fylla här.
Inventera någon kyrka och skicka text och
foton till redaktionen!
_______________________________
1 Enligt mantalslängder, nämnda årtal, Riksarkivet.
2 Curt Malmgren: ”En snickardynasti i barockens
Östergötland”, i Meddelanden från Östergötlands
Fornminnes-ochmuseiförening (1931–32), s52och55ff.
Här relateras en del om släkten Werner, som inkom till
Sverige1619medHenriksfar Johan Werner den äldre
(omkring 1600–1656) från Schlesien, bildhuggare och
konterfejare i greve Per Brahes den yngres tjänst. Ett
exempel på hans figurskulptur, med vapenmålning, är
återgivet i Vapenbildennr54, s68, ochenvapenmålning
av Henrik mer kände bror Johan Werner den yngrepå
samma nummers omslag. Se vidare Sveriges konstnärslexikon, V (1967).
3 Mäster Petter beläggs där åtminstone från 1670.
Brodern Erik finns ännu ej 1671 där, men senast från
1673.Mantalslängder,Riksarkivet.
4 Malmgren, a a, s 50. Orter kallade Kärr finns det flera
av inom tänkbar radie. Vilket Kärr det är fråga om är en
hittills obesvarad fråga.
5 Beskrivning av det lilla huvudbaneret saknas i Bengt
Cnattingius: Torpakyrka(2uppl1981), i vilken skrift det
anges att huvudbanerens antal då är sex (inte sju).
6 Torpas kyrkoböcker bekräftar de levnadsår som i
ElgenstiernauppgesförPerGabriel(1673–1674)ochhans
namne(1674–1679).SomIngavonCorswant-Naumburg
har framhållit för mig synes det otroligt att den äldste
(ofrälse) sonen i efterhand skulle ha fått ett
”huvudbaner” efter faderns adlande 1677 (ett oegentligt
sådant i så fall, eftersom ett sådant avsågs att bäras i
begravningsprocessionen).Jaghardocklektmedtanken
att både den äldste sonen och svärfadern Peder
Fahnehielm kunde ha fått ”huvudbaner” tillverkade åt
sigpåbeställningavGabrielGyllenståhl,detsistnämnda
huvudbaneretdåersättandedetverkligafrån1655,som
kanhauppfattatssomprimitivtbredvidsvågernJörans.
IkyrkoräkenskapernaframkommerattGyllenståhlunder
1677 givit 60 och sedan 20 daler till kyrkan. Kanske
pengarnaskänktsvidbegravningenavsvågernsommaren
1677,varefterävenettuppsättandeavett”huvudbaner”
för den tre år tidigare avlidne sonen ägt rum och (troligen
en tid senare) även ett nytt, stiligare huvudbaner för
svärfadern? Det skulle förklara både att bildhuggaren
råkatmåladetinnevarandeårtalet(1677)iställetför1674
på Per Gabriels textplatta och att huvudbaneret i fig 3
har den textplatta som det har...
7 Elgenstierna anger 28/5. Siffran 5 är troligen felaktig.
Detärinteovanligtattantecknadetreorvidavskriftråkar
bli femmor. Torpas dödbok har endast begravningsdatumet, som var den 2 oktober samma år.
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SHF:s anbudsauktion nr 14
Litteratur

1. Anvisningar för bärande av ordensbouton, utg 1964 av hovjuvelerare C F
Carlman AB, 8:o, 1s ........................... 5 kr
2. Bäckmark, Magnus: En blixtrande
historia. Särtryck ur Släktforskarnas
årsbok 2003, s 99–118, färgill (om
åskviggens historia och vapen i släkten
Blix) ....................................................... 5 kr
3. Fleetwood, Harald: Svenska medeltida
biskopssigill, 1. Ärkebiskopars av
Lund sigill, 1951 (allt som utkom), 4:o,
104 s + sv/v planscher, hft ........... 15 kr
4. Heraldisk tidsskrift nr 92, oktober
2005 ...................................................... 5 kr
5. Hærens avdelingsmerker 1994, 16:o,
24 s, hft, färgill (förteckning över vapnen
i Norges armé) ..................................... 5 kr
6. Häradssigill. Xeroxkopior (2001) av
Riksarkivets samling av häradssigill
i Sverige (samt därutöver sigill för 2
landskap, 5 städer och 15 socknar/tingslag). 1–3 avritning på varje sida. 307 s,
A4, med register, tejpbindning .... 170 kr
7. Kungliga Serafimerorden 1748–1998
(1998), 4:o,654s,inbmskyddsoml(inneh
färgfoton av alla dittills målade serafimervapen) .............................................. 200 kr
8. Lindgren, Uno: Heraldik i svenska
författningar, 1951, 8:o, hft, sv/v ill,
ägarinskrift ”Olof Bager 1952” ... 100 kr
9. Skandinavisk vapenrulla 2001, 8:o,
20 s, hft, färgill .................................... 5 kr
10. Sundberg, Jacob W F (red): Antologin
Kalmarunionen, med Addendum, 8:o,
hft, färgill, 128+19 s (m färgill av vapenfrisen på Kronborg på omslaget) ...... 5 kr
11. The Coat of Arms, nr 181–184 (1998
års utgivning), 8:o, hft, sv/v ill, utg av
brittiska The Heraldry Society ......... 5 kr

Övrigt

12. Komplett svit omslagssidor med vinjettteckningar av landskapsvapen av
Olle Hjortzberg 1908–1910 från
bokverket Svenska slott och herresäten
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forts från s 391

NYA

Angivnapriserärminimipriser.Anbudsgivaren
skall ange det högsta pris han/hon är villig att
betala för varje objekt. Slutpriset blir inte detta
pris utan det näst högsta budet + 10 %
(föreningens provision). Om inga andra bud
inkommit så blir priset det angivna
minimipriset + 10 %. Om högsta bud skulle
avges av fler än en, så gäller det först inkomna.
Säljarenochköparenmeddelasomutfalletoch
aktuellköpeskilling.Säljarenlevererarobjekten
till köparen mot köpeskillingen och porto.
Säljaren betalar provisionen till föreningens
postgiro 22 27 90-8.
Bud kan lämnas antingen 1. per brev till
Daniel G Andersson, Saltsjögatan 15, 261
61 Landskrona, senast 24/3 2006, 2. via epost: daniel@heraldik.se, senast 24/3 2006,
3. vid årsmötet 26/3 2006 då auktionen avslutas (vunna objekt kan hämtas på plats).
Har Du något att sälja? Skicka objektbeskrivning med utropspris till Daniel.
______________________________________

Natalija Bogdanovski, Hjalmar Petris väg
6 A, 352 47 Växjö
Leif Bolling, Vrenaväg en 14, 124 56
Bandhagen
Ingemar Hjelmstierna, Norra Stommen
186, 438 32 Landvetter
Knut Holmgren, S:t Jörgens plats 8, 252 20
Helsingborg
Samuel Johansson, Tröskaregatan 45:23,
583 33 Linköping
Sven Olov Luckmann, Normannenstrasse
25, CH-3018 Bern, SCHWEIZ
Einar Nordvik, Kågevägen 22, 931 37
Skellefteå
Knud Prange, Degnemose Allé 26, DK-2700
Brønshøj,Danmark
Catharina Svensson, Geijersgatan 54 A, 752
31 Uppsala
Bror Jacques de Wærn, Katarina Bangata
69, 116 42 Stockholm
Dante Mutka-Wasling, Sämgatan 10, 507
45 Borås

Resultat anbudsauktion nr 13 (pris och utropspris):
1. 330 (210) kr, 4. 55 (50) kr, övriga osålda.
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respektive sätt definierade fäderne- och
mödernesläkt. Varje paternal och varje
maternal släkt tänks föra ett unikt släktvapen,
liksom ett unikt släktnamn. Den enskilde
vapenbäraren förenar dessa båda släkters
sköldemärken i en sköld, det paternala till
heraldiskt höger och det maternala till vänster.
Från såväl klassifikations- som jämställdhetssynpunkt är detta optimalt. Den genealogiskt positionerande funktionen till och med
förstärks genom förekomsten av både en xoch en y-koordinat, och den fundamentala
genealogiska logiken förvandlas från ett
svåröverstigligt hinder till jämställdhetsmanifestationens plattform.
Några kännetecken i ord eller bild – namn
och vapen – för maternala släkter finns dock
ännu inte i sinnevärlden. Ett gigantiskt
jungfruligt fält ligger framför de heraldiska
kompositörernas fötter.

vid 1900-talets bör jan ,
folio, 11 st (fler landskap
utkom ej): Blekinge, Halland (m reva), Nerike,
Skåne,Småland,Södermanland, Uppland, Värmland,
Västergötland, Västmanland, Östergötland ........................... 25 kr
Enstaka omslagssidor från ovannämnda verk:
13. Nerike ................................................... 5 kr
14. Skåne ..................................................... 5 kr
15. Småland ................................................ 5 kr
16. Södermanland ...................................... 5 kr
17. Uppland ................................................ 5 kr
18. Västmanland ........................................ 5 kr
19. Östergötland ........................................ 5 kr
20. Färgtryck av Sveriges stora riksvapen
tecknat av Karl-Erik Forsberg, 16,5 x 24
cm .......................................................... 5 kr
21. Lacksigillavtryck, adelsmän, Sverige,
17- och 1800-tal, 28 olika ............. 15 kr
22. Frimärken med heraldiska motiv,
Europa, stämplade, 15 olika ............. 5 kr
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ERT
SLÄKTFÖRETAGSKOMMUNVAPEN
HANDSKURET I TRÄ PÅ
TRADITIONELLT SÄTT OCH
YTBEHANDLAT ENLIGT

E RA ÖNSKEMÅL .
I NTRESSERAD ?
K ONTAKTA MIG GÄRNA ,
SÅ KAN VI GÖRA NÅGOT

ER
VAPENSKÖLD.
UNIKT MED

M ED VÄNLIG HÄLSNING ,
Vapen Wahlström.
T HORLEIF A IFF

T. A. TRÄSKÄRNINGAR
A NHALTSVÄGEN 12
SE-543 94 T IBRO
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T EL /F AX : 0504-201 10
M OBIL : 0706-82 76 38
E-POST: thorleifa@yahoo.se
www.bildhuggaren.se
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