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Jan Raneke var Heraldiksveriges nestor och vi ägnar
hela detta nummer av Vapenbilden åt en översikt av
hans liv och gärning. Hans heraldiska livsverk är så
rikt och varierat att vi även avser ge ut en framtida
skriftserievolym med fördjupande artiklar.
Den som intresserar sig för heraldik stöter på Jan
nästan vart man än vänder sig. Om man uppskattar
vackra släktvapen och bläddrar i Skandinavisk
Vapenrulla finner man att han gjort mer än hälften
av de nästan 700 vapen som presenterats sedan
starten 1963. Vill man sedan fördjupa sig i
blasoneringskonsten är det Jan som sammanställt och
illustrerat referensverket N ORDISK HERALDISK
TERMINOLOGI.
Om man söker sig till heraldiken som en historisk
hjälpvetenskap eller i egenskap av släktforskare har
man ovärderlig hjälp av Jans standardverk dels inom
adelsheraldik, dels hans mäktiga S VENSKA
MEDELTIDSVAPEN. I alla dessa framträder Jan som den
store ordnaren och systematikern, som gjort ett
annars svårhanterligt material tillgängligt.
För Jan var inte heraldiken bara en hobby, han
tog den på professionellt allvar och genom sin
avhandling 1975 återförde han heraldiken till den
svenska akademiska världen efter 200 år. Här finner
den fördjupade heraldikern mycket av bestående
intresse, inte minst rörande metod och systematik.
Jan må ha lämnat jordelivet, men även framtida
generationer kommer att möta honom då de närmar
sig heraldiken.

SEKRETERARE

TRYCK

ILLUSTRA DE HERALDICA

Affärstryckeriet i Falköping AB.

OMSLAGSBILD Jan Ranekes vapen i en
återgivning av honom själv från 1963.
Bilden trycktes i Skandinavisk
Vapenrulla samma år (SVR-22-63).
Valspråket POST TENEBRAS LUX är latin
och betyder ’Efter mörker ljus’.
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Henric Åsklund
Ordförande i SHF

Produktiv forskare och
beundrad konstn‰r
ñ en tillbakablick pÂ Jan Ranekes lÂnga heraldikg‰rning

Den 14 oktober avled heraldikern Jan
Raneke, Lomma, i en ålder av 93 år. Han
har själv beskrivit sig så här: ”Född
skåning med tur, med god fysik,
arbetskapacitet och inga nämnvärda
motgångar före den 9 maj 1999”
(hustruns död). Tilläggs ”med konstnärlig
talang”, så framträder i den korta karaktäristiken förklaringar till att han blev en
internationellt känd heraldiker.

Jan Raneke föddes i Lund, men växte upp vid
torget i Vollsjö som äldst av fem barn. Föräldrarna var grosshandlaren Olof Persson och
hans hustru Signe, född Andersson.
En särskild kärlek för just Skånes historia
och heraldik framträder i Ranekes heraldiska
gärning. Bland annat har han presenterat
Skånelandens vapen i tidskriften Ale 1998,
tecknat ett vapen som 1992 introducerats för
Skåneland, redovisat lundabiskoparnas vapen
i ett häfte 1992 och själv tecknat vapen åt de
senaste biskoparna i Lund, från och med PerOlov Ahréns 1987. Framför allt var just Skånes
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Jan Ranekes vapen, tecknat
av honom själv, här på brevkort använt på 1970-talet.
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medeltidsvapen det första som han intresserade sig för inom heraldiken, enligt hans egen
utsago.

Först inemot 35-årsåldern inledde han sin
heraldiska gärning, som kom att spänna över
drygt ett halvsekel och avsätta ringar på
vattnet långt utanför Sveriges gränser.

Konstfackstudier och bokfynd
Jan har själv förklarat uppkomsten av sitt
heraldikintresse med en kombination av
faktorer. Han hade ett historiskt intresse sedan
skolåldern och en teckningstalang. Han
framhöll också att han var fascinerad av
surrealismen under sina studier på Konstfack.
Symbolik spelar en viktig roll i den, liksom i
heraldiken. I en boklåda hittade han sedan
Arvid Berghmans HERALDISKT VADEMECUM
(1938) som gav en skjuts åt intresset.

Jan Raneke på en tidningsbild från
omkring 1960 i samband med att
han utfört en serie vapensköldar för
finska artillerichefer från äldsta tider
fram till 1812 till väggprydnad i en
sal i Satakunda artilleriregementes
garnison i Niinisalo i Finland.
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Ett exempel på Ranekes teckning innan
han ännu funnit sin personliga stil.
Exlibris för folkskolläraren Torsten
Moritz, Trelleborg, 1955.

Bokförlaget Nya Doxa beklagar Jan
Ranekes bortgång. Hans verk SVENSKA
MEDELTIDSVAPEN 1–3 återutgav vi 2001.
Verket efterfrågas alltjämt av specialister
och andra intresserade av heraldik och
utgör i ordets rätta och bästa bemärkelse
ett standardverk inom området.
David Stansvik
förläggare, Bokförlaget Nya Doxa

Hobbyheraldiker och redaktör
Till att börja med var det på hobbynivå som
han tecknade ett och annat exlibris. Ofta
innehöll det ett nytt vapen som han hjälpte
till att komponera. Eller så författade han
artikelbidrag till Släkthistorisk tidskrift i
egenskap av heraldikredaktör i Sveriges släkthistoriska och heraldiska samfund. Tidskriften
kom bara ut 1949–51 och samfundet rann ut
i sanden. Förutom att Jans hobbyengagemang
fick ett utlopp på detta sätt skrev han en del
annat också. Som ett belysande titel kan
nämnas ”Heraldik – min hobby” i personaltidningen på hans företag 1951.
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hålkort. Om man så vill kan hans hålkortssystem ses som den första ansatsen i Sverige
till digitaliserade vapenrullor. Med andra ord
har han på ett sätt bidragit till att föra heraldiken in i dataåldern – utan att själv ta till sig
hemdatoranvändning när sådan utvecklades
längre fram. SHF:s databas Källan är uppbyggd
med hans system som förebild. Om sitt system
skrev han i det första numret av Heraldisk
Tidsskrift 1960, utgiven av det samnordiska
Societas Heraldica Scandinavica (SHS), grundat året dessförinnan med honom själv som
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Exlibris för
operasångaren
Uno Ebrelius,
Malmö, 1969.
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Hålkortsordnare
Efter flytten till Lomma 1957 inleddes den
andra etappen i Jans heraldikverksamhet, den
ordnande och forskningsinriktade. Han började
att katalogisera skånska och snart även övriga
svenska och europeiska medeltidsvapen på

Exlibris för översten
Thorvald Lindquist,
Malmö, 1962.
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Heraldisk Tidsskrift nr 32, 1975.

Filosofie doktor och författare
Ranekes studier av medeltidsvapen bar två
viktiga frukter, var och en exceptionell i sitt
slag. Den första frukten var att han 1975
disputerade på en 1400-talsvapenrulla från
flamländskt språkområde, kallad Bergshammarvapenboken efter sin tidigare
förvaringsort, godset Bergshammar i Södermanland. Sedan 1933 är handskriften
deponerad i Riksarkivet. Han var den förste
att ha disputerat på ett heraldiskt ämne i
Sverige på nära tvåhundra år.
Utifrån vapenbokens vapen, deras stil och
språket i texten lokaliserade Raneke bokens
uppkomst, undersökte varifrån dess stoff
kommer och gjorde en statistisk studie av
vapnens motiv.
Den andra frukten av hans arbete var
utgivningen av S VENSKA MEDELTIDSVAPEN
1982–85. Med de tre banden har han bidragit
med ett värdefullt referensverk till den
heraldiska litteraturen. Sannolikt söks
information i dessa band mer eller mindre varje
dag i tummade exemplar på bibliotek och i
hemmabokhyllor runtom i Norden. Verket är
en inventering utan motstycke av svenska
medeltida vapen.

Jan Raneke vid sin doktorsdisputation.
Till höger professor Oscar Reuterswärd.

en av de 28 stiftande medlemmarna. Han var
sedan en av hörnpelarna i sällskapets styrelse
under inte mindre än 24 år.
Den verkliga vändpunkten från allmänt
heraldikintresserad till riktigt aktiv heraldiker
kom 1969. Vid middagsbordet meddelade han
familjen att han sagt upp sig från sitt jobb som
reklamchef och nu skulle ägna sig åt heraldik
på heltid. Sedan skrev han in sig vid universitetet i Lund och arbetade samtidigt som
bildlärare.
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Adelsvapen i ny tillgänglighet
Utöver hans avhandling och Svenska
medeltidsvapen utmärker sig två ytterligare
titlar i hans författarskap:

Da jeg for over 40 år siden begyndte at
interessere mig for heraldik, var min indgang
de første årgange af Heraldisk Tidsskrift.
Her var Jan Ranekes navn et af dem der
optrådte gang på gang. Det fremgik, at
manden som optrådte med titlen reklamchef kunne tegne, ja faktisk var en gudbenådet kunstner i heraldikkens verden.
Faktisk forenede han historikerens videnskabelighed med den heraldiske kunstners
fantasi og spændstige streg.
Mit første personlige møde med Jan var
ved Sven Tito Achens 50 års fødselsdag i
1972, hvor det var ham der overrakte
nordiske heraldiske venners gave på sit
herlige skånske. Siden havde jeg som
redaktør løbende kontakt med ham og blev
her slået af hans store hjælpsomhed.

Magnus Bäckmark.

DEN SVENSKA ADELNS VAPENBOK utgav han
tillsammans med Fritiof Dahlby 1967. För de
på Riddarhuset introducerade adelsätter som
då (1967) samlade Dahlby och Raneke ihop
rättvisande moderna blasoneringar med ledning
av sköldebrev och riddarhussköldmålningar –
ett pionjärarbete.
SVENSK ADELSHERALDIK (1990) är i huvudsak
en katalog med de skrafferade vapenbilderna
från Carl Arvid Klingspors SVERIGES RIDDERSKAPS OCH ADELS VAPENBOK som utkommit för
då precis 100 år sedan. Vapnen ordnade
Raneke efter bildernas motiv och uppbyggnad.
Han använde ett kategoriseringssystem med
kategorier som allmän bild, häroldsbild och
kombinationer därav (A-, H-, HA-, HH-bilder
osv), precis som han gjort i sin avhandling.
Ordnandet efter motiv har gett katalogen en
värdefull egenskap som lättanvänt hjälpmedel
för att identifiera svenska adelsvapen.
Ävenledes åt katalog- eller uppslagshållet,
liksom hans tidigare referenstitlar, var NORDISK

Jan Raneke vid sitt skrivbord 2001.

Sigillformat exlibris
från 1968 för teol.
kand. Oloph Bexell,
sedermera professor.

I Skandinavisk Vapenrulla er en meget stor
del af de gengivne våbener tegnet i Jans
suveræne og let genkendelige streg. I hele
sit virke havde Jan et nordisk sigte, og lige
fra Societas Heraldica Scandinavicas
stiftelse var han en af selskabets ankermænd.
Mit sidste møde med Jan var ved
Heraldisk Selskabs 40 års jubilæum i 1999,
hvor jeg som formand havde den glæde at
kunne udnævne ham til
æresmedlem af selskabet, en
hæder ham om nogen havde
fortjent. Det er et langt liv i
heraldikkens tjeneste der
hermed er afsluttet.
Allan Tønnesen
formand, Societas Heraldica
Scandinavica
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Ryktbar vapenskapare
Vid sidan av sin bokproduktion skapade sig
Jan Raneke under 1960-, 70- och 80-talen ett
internationellt namn som heraldisk konstnär.
De vapen som han nyritat och ofta dessutom
hjälpt till med komponeringen av exponerades
framför allt i Skandinavisk Vapenrulla (SVR),
som han grundat tillsammans med Christer
Bökwall 1963.
Enplansvillan på Vallgatan i Lomma blev
en vallfartsort för alla möjliga personer som
ville ha sitt vapen tecknat av honom. I det
lilla lusthuset i trädgården har många
celebriteter suttit med honom och diskuterat

Jag har haft en direkt
kontakt med Jan Raneke
och den var per telefon,
men kontakt med hans
skrifter har jag dagligen i
mitt arbete på Riksarkivet. Jan Raneke är ett begrepp i
heraldiken och utan hans gärning skulle
vårt arbete vara mycket svårare. Han
satte riktlinjer för heraldisk terminologi
och med sina vapenteckningar inspirerade han till heraldiska vapnens högre
kvalité. För historisk forskning är han
oumbärlig genom sina sammanställningar över svenska medeltidsvapen
m.m. Jan Raneke har gått bort men är
ändå, genom sina arbeten, ständigt
närvarande.
Vladimir Sagerlund
Riksarkivets heraldiske konstnär

8 Vapenbilden 72:2007

Vapnet för
Sveriges

SVR 520/97.

HERALDISK TERMINOLOGI, som han utarbetade
1986 på uppdrag av Svenska nationalkommittén för genealogi och heraldik.
Med alla hans böcker framträder den tydliga
röda tråden i hans forskargärning; samlandet,
ordnandet och kategoriserandet, till båtnad
alla för som på olika sätt ägnar sig åt heraldik.

första
kvinnliga
biskop,
Christina
Odenberg
i Lund, 1997.

Teckning för friherrinnan Madeleine Ramel,
född grevinna
Douglas, 1964.
Exlibris från 1967 för
redaktören Sven Landahl, Lomma.
Ett exempel från
serien av de skånska vapnen som
Jan Raneke presenterade i Ale
1998: Vapnet för
Bjäre härad, känt
sedan 1524 och
fastställt 1955.
Gestalten anses
föreställa ett lokalt bygdehelgon,
S:ta Tora, som enligt folketymologisk föreställning skall ha givit Torekov dess namn.

72:2007 Vapenbilden 9

Svensk adelsheraldik (1990).

Jans namn såg jag i von Volborths bok THE
ART OF HERALDRY (1987). Jag kontaktade
honom omedelbart och bad honom att
granska och kommentera mina första försök
inom heraldisk konst. Det var just Jans
mycket positiva och uppmuntrande
kommentarer som motiverade mig till att
fortsätta att teckna vapen.
Jans konst kännetecknas av några lätt
igenkännliga element. Hans hjälmtäcken är
en renässans av Albrecht Dürers heraldiska
konst. Jans hjälmtäcken är mycket välutvecklade, mycket noggrant studerade och

Ranekes stil är
igenkännlig också
då han ritade av
befintliga vapenframställningar.
Här ett alliansvapen på en portal
på Bjärsjölagård
från 1918 för greve
Fredrik Bonde (af
Björnö) och hans
hustru Märta, född
Björkenstam.

sina nya vapen. Genom åren har det blivit
minst 300–400 nykomponerade vapen för
enskilda personer, föreningar och organisationer av olika slag och mångdubbelt fler
uppdrag med nytolkning av befintliga vapen.
Efter 1989, då Tor Flensmarck tagit över som
den främste verkställande drivkraften i SVR,
följde den sista fasen i Jan Ranekes mångåriga
verksamhet som heraldiker. Den innebar inga
stora nya projekt utan ett mer tillbakadraget
skapande i lugnare tempo. Nu skördade han
också de flesta av de lagrar som kan skäras åt
en heraldiker – han blev ledamot i Académie
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med tydligt markerad tjocklek i materialet.
Sådana mästerverk kunde man inte se hos
någon annan heraldiker i världen. Jans
hjälmar var lätta att känna igen. Raka linjer
och kalla skuggor skapade intryck av tung,
stabil, tjock metall. Att titta
på Jan Ranekes heraldiska
kompositioner har alltid
varit lugnande för mig. Jag
kände: här finns ett konstverk som är avslutat och
fullbordat.
Davor Zovko
heraldisk konstnär

Min första kontakt med Jan var redan
1968 och denna kontakt ledde till många
samtal och möten genom åren. De
senaste åren, hade Anita och jag trevliga
möten hemma hos Jan, med lunch på
bl.a. Stadshotellet i Lund. Julkort i stor
mängd och andra små hälsningar under
åren förgyllde vår samvaro. Jan var
oerhört lyhörd för nyanser. Speciellt
förde Anita och Jan livliga diskussioner
om kompositioner, som han visade och
skulle färdigställa. Jans förmåga att finna
lösningen var oöverträffad. Hans unika bildspråk är enastående.
Sverige har blivit fattigare när Jan inte längre
finns bland oss.
Ingemar Apelstig
ordförande i SHF 1987–2003

Internationale d’Heraldique (stol nr 10) och
hedersledamot i en rad heraldik- och genealogiföreningar, därtill den förste mottagaren av

Svenska Heraldiska Föreningens då nyinstiftade förtjänstmedalj 2002.
Ett personligt uttryck
Jan Raneke blev en av de främsta representanterna för heraldisk 1900-talskonst i Sverige.
Hans konst var buren av en personlig
konstnärligt konsekvent linje genom hela sin
verksamhet och en renhet i teckningssätt, vilket
framtiden sannolikt kommer lyfta fram som
typexempel på heraldisk 1900-talsskola.
Stilmässigt påbrå kommer från Sven Sköld,
som i Sverige mer än exempelvis Brita Grep
förenklade David Friefeldts, tyske Otto
Hupps, danske Frederik Britzes och andra
konstnärers tidlösa och praktfulla nyrenässansstil till en enklare, funktionalistiskt
inspirerad stil.
Till Ranekes konstnärliga kännetecken hör
hans sätt att återge en hjälm, som inte går att
ta miste på med dess suggestiva stålglans, som
han frammanade med skarpa svarta skuggstråk,

I april 1980 tog jag kontakt med Jan
Raneke. Han arbetade då på verket SVENSKA
MEDELTIDSVAPEN och inviterade mig som
bollplank kring främst skåneländska släkter.
Vid ett besök Jan och hustru Ulla gjorde
hos mig och min hustru Rut i vår boning i
Västra Ingelstad visade jag en privat
dokumentsamling 1422–1600-tal jag skrev
av och ritade av sigillen på inför placering i
Landsarkivet i Lund. Några av sigillen
tillhörde min fädernesläkt Graa, och genast
beordrade Jan mig att låta registrera och
publicera vapnet i Skandinavisk Vapenrulla, vilket också skedde som SVR 292/
83 i SVR 1983. Jan och SVR-stiftelsebrodern Christer Bökwall inlemmade mig
också i SVR-redaktionen.
Vi fick således mycket att göra med
varandra, Jan och jag. Det jag eventuellt

Jan Ranekes heraldiska stil är kraftfull
och robust – inte osannolikt inspirerad
av hans tidigare aktiva bana inom
arméns pansartrupper. I sina detaljer är
den emellertid också graciös. Helheten
ligger på samma höga konstnärliga nivå,
som förlänat den av Olof Eriksson, Ahti
Hammar och Gustaf von Numers
formgivna finska heraldiken dess
erkända internationella anseende.
Det finns verkligen anledning att
känna djup tacksamhet
för den insats Jan Raneke
gjort till berikande dels
av svensk heraldisk stil,
dels av vår kunskap om
medeltidens heraldiska
värld.
Jan von Konow
statsheraldiker 1975–1981

kan om ämnet har Jan bankat in i min
lekamen.
Sista brevet från Jan är daterat 4 oktober
2007. ”Jag tänkte vi kan dricka en kopp
kaffe och så kan jag demonstrera ett
ovanligt och kompletterat arkiv.” Detta
”Arkiv – Europas medeltidsvapen” utgörs
av en stor mängd hålkort med Jans
handkolorerade heraldik samt dessutom
opublicerade manus som en nybildad
heraldisk kommitté förvaltar. Sammankallande i kommittén är Jans
son Lars Raneke.
Tio dagar senare fanns
Jan inte längre ibland oss.
Det känns tomt efter
honom.
Tor Flensmarck
redaktör, Skandinavisk Vapenrulla
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och med den karaktäristiska form han gav den;
ofta med en knubbighet rätt lik en trubbig
patronhylsas. Ett arv från nyrenässansstilen
var att han nogsamt tog vara på varje nit i
hjälmen, varje flik i hjälmtäcket, varje fjäder
på en vinge, varje tofs på ett lejons bakben.
Alla sådana detaljer utnyttjade han på ett
regelbundet och måttfullt sätt för att skapa en
dekorativ effekt och materialkänsla.

På akademiens vägnar vill jag uttrycka
vårt djupa deltagande till er och till Jan
Ranekes anhöriga. Vi kommer att bevara
denne högt skattade medbroder i ett
hedrande minne. Den svenska heraldiken har lidit en stor förlust.
Rolf Nagel
ordförande,
Académie Internationale d’Heraldique

Ingemar Apelstig.

Epokgörande insats
En bok om Jan Ranekes livsverk väntar på sin
författare – till en sådan monografi saknas
sannerligen inte material. Han har, som antytts
ovan, en osedvanligt lång och innehållsrik

En stor konstnär och lärd heraldiker.
Kännare av och forskare inom adelsheraldik, vilket uppskattats stort. Tillläggas kan att han var
hedersledamot i Heraldiska Samfundet.
Per Nordenvall
riddarhusgenealog och
ordförande i Heraldiska Samfundet

Jan Raneke var ingen vän av heraldiska
kongresser, men på kongressen 1980 i
Köpenhamn träffade jag honom.
I Heraldisk Tidsskrift nr 52, 1985, s 93 ff,
diskuterade vi blasoneringsteknik och vårt
samarbete fortsatte i NORDISK HERALDISK
TERMINOLOGI , som kom ut 1987. Hans
produktion av heraldiska exlibris med till
stor del vapenteckningar gjorda för
Skandinavisk Vapenrulla var avsevärd.
Hans personliga exlibris bestod av fem
märken 1946–1950 med hans första

12 Vapenbilden 72:2007

Travkusken Björn Goops guldhjälm med hans
vapen i airbrushmålning av David Gunnarsson, efter förlaga från 2006 av Jan Raneke.

vapenvariant, följda av fyra märken 1963–
1984 med den senare varianten med en
skyskura i stället för en ginstam delad av
en skyskura. Min anmälan i Exlibriscirkuläret 1991:1 av hans
förnämliga bok S V E N S K
ADELSHERALDIK uppskattade
han tyvärr inte, då jag
förutom beröm påpekade en
del förargliga fel.
Lars C Stolt
ordförande, Svenska Exlibrisföreningen

Målningen (t. v.) av det personliga vapnet för Antje Jackelén, biskop i Lunds stift, är ett av Jan
Ranekes sista arbeten, från 2007. T. h. syns biskopens ämbetsvapen. Bilden är datorbearbetad
efter Ranekes målning. På stiftets hemsida står att läsa om vapnet: ”Ekbladet syftar på
staden Herdecke i Westfalen i Tyskland, där Antje Jackelen växte upp och som har en ek i
stadsvapnet. Det lilla ekbladet kan också antyda naturvetenskapens riktning mot tillvarons
minsta beståndsdelar. Dialogen mellan teologi och naturvetenskaplig forskning är ett
huvudtema i biskop Antjes akademiska gärning. Sköldens kors kallas mantuanskt [...].
Varianten i biskopsvapnet är ett s. k. stickkors och syftar på pilgrimens kors, som med sin
spetsiga del kan slås ner i marken varhelst hon vill förrätta sin andakt under vandringen.
Korset representerar teologi, tro och tillbedjan. Kristendomens heliga tretal finns med i
kompositionen liksom talet sex som kan sägas vara skapelsens tal (1 Mos 1:31). Tinkturerna
rött och guld är Skånes färger. Eken är Blekinges landskapsträd.”

1987 började samarbetet mellan Jan
Raneke och Lunds stift med biskop PerOlov Ahréns biskopsvapen. 2007 gjorde
han sin sista insats för Svenska kyrkan med
biskop Antje Jackeléns vapen. Däremellan
ytterligare tre biskopsvapen, två domprostvapen, stiftsvapnet, vapenflagga,
domkyrkans och sodalitiets sigill, prästbrev
och symboler i samband med våra stora
jubileer samt en vapenprydd biskopslängd
från medeltid till nutid. Jag var alltid

mellanhand. Det var en underbar uppgift.
Jans vänlighet, lyhördhet, generositet och
snabbhet gjorde kontakten
med stiftsheraldikern till
något av det mest stimulerande i arbetet som domkyrkokaplan och biskopsadjunkt.
Per Arne Joelsson
lundabiskopens kaplan
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Ingemar Apelstig.

Tor Flensmarck.

Jan Raneke vid sina 90 år.

produktion bakom sig, möjliggjord av hans
entusiasm och engagemang och spridd inte
minst tack vare hans personliga generositet.
Enligt hans egen tidsskala, som han
introducerat i sin avhandling, kom hans gärning
att fördela sig på två vapenhorisonter, den
25:e (1941–1973) och den 26:e (1974–2006).
Hans frånfälle i Sverige markerar symboliskt
slutet på en epok som till stor del tack vare
hans personliga insatser inneburit en väsentlig
höjning av heraldiken både konstnärligt sett,
utbredningsmässigt och på forskningsplanet.
Hans frånfälle utgör ett gränsmärke för den
27:e vapenhorisonten, den 27:e generationens
heraldik, som vi nu går in i.
Red.
Bilder från Lomma kyrka och kyrkogård på
begravningsdagen den 1 november.
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I korthet

Nya medlemmar i SHF
1/7 – 15/10 2007

Ronny Andersen.

Titta in på två heraldikbloggar: Jesper Waslings
på www.wasling.blogspot.com (startad i
november 2006, den första på svenska) och
Carl Anders Breitholtz’ i oktober i år startade
på www. breitholtzheraldry.blogspot.com.
*
Antti Matikkala, f.d. ordförande i Suomen
Heraldinen Seura (Heraldiska Sällskapet i
Finland), och Mira, född Seppänen, Helsingfors, gratuleras till deras tvillingars födsel den
26 oktober. Barnens förnamn är Laura Sofia
Aurora och Elias Antti Rieti.

Jerry Cederblad, Ugglevägen 14 D,
572 31 Oskarhamn
Medeltidsföreningen Infensus,
Norra Skaravägen 33, 533 30
Götene
Ann del Rio, Stakafallet, 695 96
Tiveden
Jan Björk, Björkelundsvägen 3,
341 77 Agunnaryd
Christer Claus, Narvavägen 18,
115 22 Stockholm
Olle Westergård, Tingvallavägen 5 B,
195 31 Märsta
Bert Sandberg, Salbergavägen 35,
810 65 Skärplinge

Född

Magnus Bäckmark.

MB.

Den 29 april föddes Marga
S o f i a Pontusdotter
Hedberg, dotter till
Pontus Hedberg och
Eva-Lotta Lindberg,
Uppsala.

Sigillet...
... har tillhört Jan Raneke. I den latinska
omskriften har namnformen Janus (i genitiv
Janis) valts som latinisering av förnamnet Jan.
Märk hur konstnären här har låtit hjälmprydnadens ek stå direkt på hjälmens hjässa,
utan någon hjälmbindel. Notera också ekollonet som tillgripits för dekorativ utfyllnad.
Stampytans höjd är 35 mm.
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H ANDSKURET I

Foto: Thorleif Aiff. Förlaga: Tor Flensmarck.

ERT
SLÄKTFÖRETAGSKOMMUNVAPEN
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 ,
V APEN W ESTDAHL .
T HORLEIF A IFF

T. A. T RÄSKÄRNINGAR
A NHALTSVÄGEN 12
SE-543 94 T IBRO
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