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ILLUSTRA DE HERALDICA

Henric Åsklund
Ordförande i SHF

Medeltidsvapenprojekt

Bästa medlemmar,

Våren 2007 besökte jag Jan Raneke i Lomma och
han tog då upp frågan om vad som skulle ske med
hans heraldiska kvarlåtenskap efter hans frånfälle.
Jan satte mig i förbindelse med äldste sonen Lars
Raneke och efter att han och Jan pratat mer om
detta hölls ett möte på Vallgatan där inbjudna vänner
till Jan deltog. Inför mötet konsulterade jag ett antal
kunniga personer, däribland statsheraldiker Henrik
Klackenberg, och ganska snart utkristalliserades
Universitetsbibliotek i Lund som den bäst lämpade
institutionen att förvara det unika och omfattande
arkivmaterialet.

Mötet biföll förslaget och jag kontaktade UB,
som visade stort intresse. Sommaren 2007 ordnade
Jan själv det han kallade Arkiv Europas medeltids-
vapen, som består av hål- och registerkort med
uppgifter om tusentals medeltida sköldar, inklusive
vackert målade små bilder. Sedermera har jag
tillsammans med Lars översiktligt inventerat både
det arkivet och övrig heraldisk kvarlåtenskap,
däribland stora mängder fantastiska skisser och
förarbeten. SHF:s förre kassör, Marcus Karlsson,
som är bibliotekarie, har även gjort en förteckning
över det heraldiska biblioteket.

Nyligen har ett par fondmedelansökningar om
totalt 100.000 kr lämnats in av SHF och Societas
Heraldica Lundensis gemensamt, där UB i Lund
utlovat en medfinansiering av motsvarande belopp.
Avsikten är att digitalisera merparten av Arkiv
Europas medeltidsvapen och göra denna skatt för
den heraldiska forskningen tillgänglig och sökbar på
UB:s webbsidor. Arbetet är tänkt att utföras dels av
UB, dels av ideella krafter. Mer i kommande
Vapenbilden om kvarlåtenskapen i allmänhet och
”Projekt Jan Ranekes medeltidsvapen” i synnerhet.
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Svenska Heraldiska Föreningens årsmöte
hölls den 29 mars i Göteborg med stämma,
adelsheraldik och exlibris.

Årsmötet inleddes med en presentation av årets
förtjänstmedaljörer. Per Nordenvall var på
plats och tog emot sin medalj. Pontus Möller
hade förhinder och mottar sin medalj på
Heraldiska Samfundets årsmöte i maj.

Sedan följde två heraldiska föredrag. Det
första hölls av Per Nordenvall och hade temat
MYT OCH PROPAGANDA I NÅGRA SVENSKA

ADELSVAPEN, där mytologiska djur stod i fokus.
Joakim Pauli höll det andra och fokuserade

på ätten Paulis heraldiska historia, en historia
som visade upp ett stort antal varianter av
släktens vapensköld. I den senaste adels-
kalendern har den vapenvariant som en gång
gavs i sköldebrevet återtagits och därmed är
cirkeln sluten.

Nu fler än 400 medlemmar
På stämman höll Per Nordenvall ord-
förandeklubban som den gäst han var. Henric
Åsklund presenterade hur föreningen
utvecklats de senaste åren och vilka hinder
som finns. Värt att notera är att SHF 2007
dels spräckte 400-medlemmarsvallen, dels
passerade 100.000 kronor i omsättning.
Dessutom har Svenskt Vapenregister och
Svenska Vapenkollegiet blivit en stor framgång.

Över 80 vapen har
hittills granskats.

I styrelsen hände
inte mycket. Martin
Sunnqvist avböjde
omval för att
koncentrera sig på
sitt ordförandeskap
i Svenska Vapen-

St‰mma med adliga myter
Jesper Wasling

kollegiet. Som ny ordinarie ledamot invaldes
Claus K. Berntsen. Övriga omvaldes, med
Henric Åsklund som ordförande, och på det
konstituerande mötet återvaldes alla på sina
tidigare poster.

Förra årets förslag till förändring av
stadgarna så att årsmötet kan hållas på andra
orter än Göteborg röstades enhällig igenom
och det är troligt att nästa års möte kommer
att hållas i Skåne.

En mindre heraldisk exlibrisutställning
visades också.

Riddarhusgenealogen Per Nordenvall med
nyss erhållen medalj och diplom.
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Jan Ranekes minne
hedrades.
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I Lillkyrka socken i Uppland var Eka den
mest inflytelserika egendomen i äldre
tider. Bengt O Nilsson påbörjar här en
genomgång av Ekas ägare och de heral-
diska minnesmärken som genom tiderna
har avsatts i kyrkan.

Eka nämns första gången i början av 1400-
talet då riksrådet och häradshövdingen Gregers
Magnusson (Ekaätten) genom gifte kom att
äga Eka. Dennes brors sonson, riddaren och
riksrådet Trotte Månsson nämns första gången
1502. Han innehade också Stegeborgs slott
och län och anlitades ofta av riksföreståndaren
i kriget mot danskarna. Trotte Månsson skrev
sig till Eka, som han ärvt av fadern, med bodde
mesta delen av sin tid på Stegeborg.

Ekaätten reflekteras i riksvapnet
Herr Trottes syster Cecilia Månsdotter, ättens
kanske mest kända medlem, gifte sig under
första delen av 1490-talet med Erik Johansson
(Vasa) till Rydboholm, död 1520 i Stockholms
blodbad. Själv dog hon i fångenskap i
Köpenhamn 1522 eller i början av 1523.
Sonen Gustav skrev in sig i den svenska
historien som kung Gustav I. Han
sammanförde sina föräldrars vapen till sitt
kungliga vapen, vilket även ingår i det
nuvarande Stora riksvapnet alltsedan Berna-
dottedynastins trontillträde.

År 1510 gifte sig herr Trotte med Märta
Bengtsdotter (Ulv). Bröllopet stod på brudens
föräldragård Ekolsund. Hon var enda barnet
till väpnaren, riksrådet och befälhavaren på
Stockholms slott, Bengt Arendsson, död
tidigast 1537, och den dövstumma Kristina
Davidsdotter (Oxenstierna), som levde 1508.

Trotte Månsson dog 1512. Fru Märta gifte
om sig 1513 med riddaren och riksrådet Åke
Jöransson (Tott). Han hade ärvt Tavastehus

Vapenbilder i Lillkyrka, del 1
Bengt O Nilsson

slott och län i Finland och var uppenbarligen
en mycket förmögen man. I Sverige skrev han
sig till Häringe i Västerhaninge socken.

Vapen för riddaren och riksrådet Trotte
Månsson, död 1512. Hans sköld är återgiven
såsom styckad av en balk av silver i blått
och rött.
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I kyrkans norra korvalv är fru Märtas förste
makes vapen placerat. I östra korvalvet är
hennes egna och i södra (till höger i bilden)
hennes andre makes åtta anors vapen (d.v.s.
vapen för anfäderna och -mödrarna tre
generationer tillbaka i tiden) målade.

R
u
n
e 

Å
h
lé

n
.



74:2008 Vapenbilden  5

Anvapen för fru Märta Bengtsdotter (Ulv). Vapensköldarnas målning synes
vara den ursprungliga. En närmare kontroll av sköldarna visar spår av
detta. På textbandet under sköldarna står: FRV MERITA BENCT ARENDSONS DOTTER

HER TROTTE MAGNISON I ECHA RIDDER OCH HER ACHE IORGENSON I HERINGE RIDDER HVSFRW.
Vapnen tillhör ätterna Ulv, Styke, Bydelsbach (här skrivet BIDELZBACH),
Krummedige (KRVMEDICH), Oxenstierna, Vasaätten, Sture (sjöbladsätten) och
Sparre (av Hjulsta och Ängsö). Vapnet som representerar Gustav Algotsson
Sture (GOSTA STYRE ALGOTSON) har här sjöbladens
spetsar uppåt, men från sigill är känt att
han själv förde sitt vapen med spetsarna
nedåtvända.

Lilla bilden: Notera kronan i Krummediges
hjälmprydnad! (Även i Åkes anvapen.)

Till höger: Vapen för fru Märtas farfars
föräldrar Bengt Gotskalksson (Ulv), död
1440–41, och Birgitta Arendsdotter Styke,
död 1445–53. Ulvvapnets färgsättning hade
i äldre tid varit (grå)blå varg i gult fält.
Figurerna i Stykevapnet avses vara
spelmarker. I hjälmprydnaden syns två
sådana på vardera sidan om vad som skall
vara en bägare med strutsfjädrar i (i
målningen mer lik ett ”T” med en tofs
ovanpå). Målningen ger belägg på att silver
och rött i motsatta tinkturer, som i släktens
ursprungsland Mecklenburg, har använts. För
den svenska grenen anges inget annat än att
dess sköld varit delad i silver och blått med
röda spelmarker, enligt SVENSKA MEDELTIDSVAPEN

(SMV) II, s. 715. Johan Hadorphs avritning,
se bild t.h., visar att det att rundeln inte är
genombruten i det nedre fältet inte är en
sentida restaureringsmiss utan att målningen
såg ut så åtminstone då han gjorde
avritningen.

Närmast ovan: Johan Hadorphs avritning av
vapnen 1684. Han har ritat av dem utan att
bry sig om deras inbördes gruppering. Efter
Trottes anvapen börjar fru Märtas följd sist i
första raden (varvid Vasavapnet uteglömts)
och herr Åkes med det andra från slutet i
andra raden.
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I efterdyningarna av Stockholms blodbad
drabbades också Åke Jöransson. På kung
Kristians befallning avrättades han utanför
Tavastehus murar den 28 november 1520.
Hans änka och andra svenska kvinnor, bl. a.
svägerskan och den blivande kungamodern
Cecilia, fördes som fångar till Danmark. Fru
Märta uthärdade fångenskapen och kunde efter
en tid återvända till Sverige och Eka.

Med herr Trotte hade hon en son, som
drunknade 1524–25. Godset inblandades i
en ägartvist, då kungen ansåg det tillhöra hans
arv och eget, men fru Märta kom att inneha
Eka. Hennes timglas sinade ut där  1527, när
hon var ca 35–37 år gammal.

Hon fick sin sista vila under koret i
Lillkyrka kyrka under en präktig, och för tiden
mycket ovanlig, porträttgravhäll.

Innovativ utsmyckning för sin tid
Korvalven pryds av vapenmålningar.
Målningarna är speciella. I kyrkor hade
vapenmålningars huvudsakliga syfte dittills i
regel varit att för omvärlden upplysa om vilka
som bidragit med medel för omgestaltning eller
reparation av kyrkan. Vapensköldarna i
Lillkyrka har utöver sin dekorativa funktion
ett drag som då var en ny tidsströmning – att
för omvärlden och kyrkorummets besökare
systematiskt manifestera sin egen såväl som
sina båda makars blåblodiga härstamning.

Sättet att återge anvapen i långa rader och
det att framställa hjälmar med byglar synes
inte ha förekommit i Sverige tidigare.

Som framgår av denna artikel, så är
anvapenserierna behäftade med några
felaktigheter, jämfört med vad vi idag med
hjälp av befintlig facklitteratur kan konstatera.
Att känna sin egen härstamning tre
generationer tillbaka i tiden kan vara nog så
svårt – hur många av vår tids människor
känner alla namn (och eventuella vapen) för
alltifrån farfars far till mormors mor? Vi ser
att fru Märta hade korrekt överblick över sin
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På gravhällen ses fru Märtas eget vapen
ovanför och hennes båda mäns vapen på
sidorna om hennes huvud, Ekaättens på
högra sidan och Tottvapnet på vänstra sidan,
alltså samma mönster som för vapenbilderna
i korvalven. Makarnas vapen är ställda så
att de är vända mot fru Märta. På denna
sten synes det vara första gången som
bygelhjälmar (öppna hjälmar) används i
vapenkonst i Sverige.

härstamning, men däremot inte över sina två
makars.

Med Åke Jöransson hade fru Märta sex
barn, varav fyra som nådde vuxen ålder kom
att ärva stora jordegendomar efter föräldrarna.
Två av dessa, Bengta Åkesdotter och Jöran
Åkesson kommer vi att behandla i det följande.
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Trotte Månssons eget vapen nedtill (närbild, se s. 4) och hans åtta anvapen: Ekaätten, Kase,
Pinnow, Årbyätten, Banér, (lucka), Gren och von Vitzen.

Rörande Ekaättens vapen, så varierar det i framställningar mellan att återges som en
balk (som här) eller som två gånger styckat. Man gjorde troligen ingen skillnad på dessa
framställningssätt. Färgsättningen är här blått, silver, rött – samma som kung Gustav I
tillämpade i detta sitt mödernevapen. För Trottes farfars bror Trotte Karlsson, stupad 1471,
finns ett färgbelägg med helt blått bakgrundsfält, så tillförlitligheten i att farfarsfadern
skulle ha haft tre färger är osäker. Målningen i Lillkyrka ger därtill ett belägg på att
hjälmprydnadens oxhorn (“buffelhorn”) åtminstone för Trottes del varit belagda med en balk
respektive ginbalk, vilket ej noterats i SMV I, s. 42.

I anvapnen kan följande anmärkas:
Farfars mor Märta Magnusdotter (Kase), känd 1404–07, var inte dotter till Magnus

Håkansson (Magnus Marinasons ätt, tidigare kallad Leopard), som hade det här målade
vapnet, utan hon förde en sexuddig stjärna i sitt vapen, liksom sin far. Redan i 1500-tals-
genealogier finns den felaktiga uppgiften om att hennes far skulle ha varit Magnus Håkansson.
Den felaktiga slutsatsen kan ha dragits på grund av att Magnus Trottesson (Ekaätten) var
hans testamentsexekutor och därigenom senare förmodats vara svärson till Magnus Håkansson,
som också hade en dotter med namnet Märta.

Farmors far Arend Pinnow, känd 1415, anges ha fört ett björnhuvud besatt med tre
påfågelsfjädrar, se SMV III, s. 895. Här har de blivit till eklöv i målningen.

För farmors mor Elin Andersdotter (Årbyätten), känd 1415, borde i stället Årbyättens
vapen ha målats, två spetsar uppifrån, se SMV III, s. 66. Eventuellt är det farfars mors
stjärnvapen (Kase) som genom sammanblandning hamnat här.

Platsen för morfars mor, Märta Siggesdotter (Brun), död omkring 1452, är tom. Vapen är
numera känt (för hennes far), men tydligen kände familjen då inte till hennes identitet och/
eller vapen. Spår av någon målning finns ej.

Mormors far Harald Stensson (Gren), känd 1416–38.
Mormors mor Sigrid von Vitzen, känd 1454. Här beläggs en hjälmprydnad som inte

nämns i SMV I, s. 328: varg på en rund skiva, besatt med påfågelsfjädrar. Notera att Hadorph
(se s. 5 i denna artikel) målade av denna hjälmprydnad mycket slarvigt.
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Åke Jöranssons (Tott) anvapen: Tott, Ivar Nilssons ätt (fel, ska vara Krognos), Vinstorpaätten,
Ulv, Körning, Gustaf  Matssons ätt/Sudreimätten, Bydelsbach och Krummedige. Följande kan
noteras om dem:

Farfars mor anges vara Ingeborg Ivarsdotter (Ivar Nilssons ätt), men hon var i själva
verket gift med Axel Pedersen (Tott) i hans andra gifte. Hans första hustru, som var Åkes
farfars mor, var i stället Katarina Axelsdotter (Krognos). Fru Ingeborg var mor till Erik och Ivar
Axelssöner, maktfaktorer i sin tids politiska liv och ägare till stora jordegendomar i trakterna
runt fru Märtas Eka. Felkopplingen är därför förståelig, särskilt med tanke på att
kommunikationerna inte kan ha fungerat så väl inom ätten, som var vida utspridd och till
viss del unionsvänlig, till annan del motståndare till unionen.

Om farmors far Bengt Uddsson (Vinstorpaätten) anges i SMV II, s. 851, att en källa
uppger en annan tinktursättning i hans vapen än den här, nämligen båda fälten gula, den
halva liljan svart och två röda balkar. Hjälmprydnaden är framställd med hornen besatta
med vardera tre liljor – en variant som inte noterats i SMV. Observera att Hadorph (s. 5) ej
gjort fältet bakom liljan mörkt i sin avritning 1684.

Farmors mor Kristina Staffansdotter, som omnämns såsom död 1461, tillhörde samma
släkt Ulv som Märta Bengtsdotter. Hjälmprydnaden för henne är målad med två strutformade
figurer med kluvna toppar omgärdande påfågelsfjädrarna, vilka figurer inte finns med i
Kristinas syssling Bengt Gotskalkssons vapen (se s. 5 i denna artikel).

Morfars far Peter Körning den yngre, död före 1418, på textbandet felaktigt kallad ÅCHE

JONSO[N] KORNINGH. För honom är här målat en hjälmprydnad, tre strutsfjädrar som avviker mot
vad som är känt för äldre led av släkten. I SMV I, s. 235, noteras dock tre strutsfjädrar för en
“?Bengt Körning”. Någon tänkbar förklaring till varför namnen på Peter och hans fru blivit
felaktiga har jag inte lyckats finna. Hon var inte MERITA PEDERS DOTTER utan var Bengta Matsdotter
(Gustav Matssons ätt, Sudreimätten), känd 1389–1418. Ätten förde annars en sjuddig stjärna,
troligen röd, i sitt vapen. Vapenskölden tolkar jag som en tegelmur med tre torn försedda
med romboidliknande föremål (huvar?) och däröver en sexuddig stjärna. Vapenvarianten
finns ej med i SMV. Eventuellt hör ju vapnet inte hit. På porträttgravhällen över Åke Jöranssons
dotterson Åke Johansson (Bååt) i Västerås domkyrka förekommer bland hans anvapen i
tredje generationen ett nästan identiskt vapen, men med bara två torn och utan ”huvar”. På
den vapenbilden är muren mer lik en byggnad, med sidoväggarna synliga. Att vapenskölden
inte hör till Åke Johanssons anor i tredje generationen är en annan historia!
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Glasrutor med målade vapen förekom
också i Härjedalen.

I Gotlands fornsal förvaras många målade
glasrutor från 1600- och 1700-talen. Det är
då ofta fråga om vapen, som målats på
glasrutor. Sådana fönstergåvor förärades
innehavaren av en nyuppförd mangårds-
byggnad. Det var en dyrbar gåva, eftersom
glas var en lyxvara på den tiden.

Utanför Gotland är det mindre känt att
vapendekorerade glasrutor förekommit, men
ett vackert exemplar från Härjedalen finns i
förre generaldirektören Sven-Gösta och
Kerstin Jonzons ägo i Stockholm.

Rutan blev pangad av stenkastande
buspojkar en bit in på 1900-talet. Årtals-
dateringen i övre högra hörnet blir osäker på

grund av att en skärva saknas, men att döma
av utseendet på de två sista siffrornas nedre
delar bör det stå 1677. Mottagare av gåvan
var troligen Sven-Göstas morfars morfars
morfars farfars far, länsmannen Jon Persson i
Östgården i Glissjöberg i Svegs socken. Denne
övertog nämligen gården från sin far någon
gång mellan 1670 och 1679 och kan ju i
samband med det ha uppfört en ny mangårds-
byggnad. Gården är alltjämt i ättlingars ägo.

Glasrutans givare Nils Uhr, av gävlesläkten
Uhr, var landsskrivare innan han blev krono-
fogde i Härjedalens fögderi 1684 och dog i
Söderhamn 1700 (SLÄKT OCH HÄVD, nr 3–4
1990, s. 195). Efterkommande till honom
adlades 1789 af Uhr med annat vapen. Både
borgerliga grenar av släkten och den adliga
grenen fortlever idag.

U(h)rtjusigt h‰rjedalsfˆnster
Magnus Bäckmark

Ett väggur, i hjälmprydnaden mellan hjorthorn, utgör ett talande märke för släktnamnet.

M
ag

n
u
s 

B
äc

km
ar

k.



10  Vapenbilden 74:2008

Sedan den 22 december 2007 är Hans
Eminens Kardinal John P. Foley den Heliga
gravens ordens stormästare. Jag har
tecknat hans vapen i två varianter.

Den första visar det fullständiga vapnet med
alla attribut som stormästarens vapen enligt
Ordens konstitution skall innehålla. Stor-
mästarens vapen kvadreras med Ordens. Hela
skölden kan läggas på Ordens kors och skall
omringas med stormästarens kedja. Några
stormästares kedjor har tidigare tillverkats i
unika former. Denna påminner om en
rosenkrans, med pilgrimsmusslor placerade
mellan de s.k. dekaderna (grupper om tio
kulor; antalet kulor korresponderar också mot
antalet bokstäver i Ordens valspråk). Pilgrims-
musslorna ska erinra om påven Benedikt XVI
och om det Heliga landet. Allt skall omgärdas
med en mantel som är prydd med Ordens kors
och krönt med en törnekrona. Ordens
hjälmprydnad är ett riksäpple.

Den andra varianten är stormästarens
vapen tecknat så som ett vapen framställs  för
en kardinal i ett ärkestift. Ordens stormästare
har traditionellt visat sina vapen på detta sätt.

Det kan hända att den övre bilden är det
första försöket i Ordens historia att teckna
stormästarens vapen med alla tillhörande
attribut.

AD MAJOREM DEI GLORIAM (latin ’Till Guds
större ära’) är kardinal Foleys personliga
valspråk. Han är amerikan och efterträder
kardinal Carlo Furno, som trädde tillbaka på
grund av åldersskäl.

Vapen fˆr den Heliga gravens
ordens nye storm‰stare

Davor Zovko
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Fr.o.m. detta nummer har
VAPENBILDEN en ny med-
arbetare, efter Martin Sunn-
qvist som behöver mer tid
som ordförande i Svenska Vapenkollegiet.

Jonas Arnell, född 1969, är politiskt
sakkunnig i högre utbildning och kultur för
kristdemokraterna i riksdagen, bosatt i
Enskede, nyligen omgift, med barn nummer
tre på väg. Hans kunskap om ordensväsende
blir en tillgång för vår tidskrift. Titta gärna
in på hans hemsida ORDNAR, DEKORATIONER

OCH MEDALJER I SVERIGE, www.arnell.cc.

Ny redaktions-
medlem

Delta i sl‰ktforskardagarna
För fjärde året i rad deltar SHF med en monter på Sveriges Släktforskarförbunds årliga

arrangemang ”släktforskardagarna”. Tema 2008: Roskildefreden 1658.
Tid: Lördag–söndag 30–31 augusti 2008, kl 9–17 resp 9–16.

Plats: Europaporten kongresscenter, Stadiongatan 25, Malmö.
Som medlem är du varmt välkommen att hjälpa till i montern, eller bara titta förbi och passa

på och prata med oss i styrelsen. Hör av dig om du vill vara med!
Kontaktperson: Henric Åsklund, Södra Sandby, henric@heraldik.se, 070-381 60 35.

�rets vapen 2007

Vapenbildens läsare har röstat fram vapnet
för Säkerhets- och integritetsskydds-
nämnden (omslaget) som Årets vapen 2007,
med 17 poäng.

På delad andra plats placerade sig Alingsås
tingsrätts vapen från 2003 och vapnet för
Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) från
2007 med vardera 14 poäng.

På tredje plats, med 8 poäng, kom Fjärils-
huset Haga Trädgård AB:s vapen från 2007.

De 16 vykort med heraldiska motiv som
utlottades bland dem som röstat tillföll
Marku Arosilta, Göteborg. Tack till alla som
röstade!
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Nya vapen
Vapenbilden strävar efter att omnämna
alla vapen nytillkomna i Sverige från och
med år 2000. Vapen som tillkommit i
samarbete med Riksarkivet (stats-
heraldikern) och övriga vapen som förs av
offentliga organ tas in direkt i denna serie.
Andra vapen, som till exempel släkt- och
föreningsvapen, tas in här först efter det
att de registrerats i Svenskt Vapen-
register. Anmälan till vapenregistret
görs till Svenska Vapenkollegiet,
www.heraldik.se/svk.

Årvik
Antaget av ingenjören
Gunnar Årvik, Bä-
linge, 2006. Släkt-
namnet antogs 1935 av
hans far Gustaf Årvik
(1907–1966), kyrko-
herde i Bitterna pasto-
rat i Skara stift. Släk-
tens äldste kände
stamfader är dennes
farfars farfars far Håkan Andersson (1744–
1828), skattebonde i Tolbo i Torps socken i
Dalsland.

Sköld: I  b lå t t  f y ra  g enomgående  o ch  i
flätverk korslagda åror av guld med årbladen
uppåt, två balkvis och två ginbalksvis ställda.
Hjälmtäcke: Blå t t  f o d r a t  m ed  g u l d .
Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld
med röd beväring hållande en stolpvis ställd
blå åra med årbladet uppåt. Valspråk: NOBIS

CONIUNCTIS FUTURUM (latin ’Åt oss (de)
förenade, framtiden’ eller friare ’Tillsammans
är framtiden vår’).

Teckning: Magnus Bäckmark.
SVK-29.

Södermanlands
Militärhistoriska
Samlingar
Stiftelse i Strängnäs.
Modellritning levererad den
5 mars 2008. Tidigare har
samma sköldemärke, fast med kunglig krona
och armarna i stället av guld, förts av
Södermanlands regemente (P10) i Strängnäs
från 1977 till regementets nedläggning 2004.

Sköld: I fält av guld en svart grip med röd
beväring [Södermanland]. Skölden lagd över
två pansrade armar,  vardera hål lande e t t
svärd, allt av silver.

Teckning: Vladimir A. Sagerlund.

HMS Fårösund
Fartyget är en av svenska
marinens minutläggare, sjösatt
1956. Modellritning levererad
den 6 februari 2008. Skölde-
märket erinrar om en kalkugn
vid Fårösunds färjeläge.

Sköld: I  b l å t t  f ä l t  e n
kalkugn av silver. Skölden krönt med kunglig
krona.

Teckning: Vladimir A. Sagerlund.

Notarius
Publicus i
Östersund
M o d e l l r i t n i n g
levererad den 18
mars 2008. Den
nuvarande notarius
publicus är advokat
Bo Victor.

Sköld: I blått fält ett framåtvänt älghuvud
av silver [Östersunds kommun]. Skölden lagd
över en edsstav och en gåspenna i kors, allt av
guld .

Teckning: Vladimir A. Sagerlund.
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SHF:s anbuds-
auktion nr 19
Litteratur
1. Tom C. Bergroth: HERALDIK – EN TIDLÖS

FORM FÖR KOMMUNIKATION / HERALDIIKA –
AJATON VIESTINTÄMUOTO (2007), 31 s., färgill.,
på både svenska och finska, häftad ......... 5 kr
2. I. O. Evans: THE OBSERVER’S BOOK OF FLAGS

(1959), 208 s., ill. i sv/v och färg, litet format,
inb. m. skyddsoml. .....................................  5 kr
3. H. Gresham Carr: FLAGS OF THE WORLD

(1961 [1953]), 329 s., ill. i sv/v och färg, inb.
m. skyddsoml. ........................................... 10 kr
4. HERALDISK TIDSSKRIFT nr 15, 1967 ..... 5 kr
5. HERALDISK TIDSSKRIFT nr 92, 2005 ..... 5 kr
6. HERALDISK TIDSSKRIFT nr 95, 2007 ..... 5 kr
7. Malcolm Howe: ENGLISH HERALDIC AUG-
MENTATIONS OF HONOUR WITH PORTOGUESE CON-
NECTIONS (2007), 12 s., färgill., häftad ... 5 kr
8. HÄRADSSIGILL. Riksarkivets avritningar av
(mestadels) häraders sigill, ibland 2–3 på varje
sida, 308 s. (A4), register, tejprygg ..... 200 kr
9. Jan von Konow: SWEDEN’S ROYAL ORDER OF

THE SERAPHIM, särtryck ur kongressrapporten
från heraldikkongressen i Köpenhamn 1980,
s. 136–143, sv/v ill., med dedikation till Hans
von Schreeb från förf. 23.VI.1982, klammer-
häftad ......................................................... 30 kr
10. NORDISK HERALDISK TERMINOLOGI (1987),
48 s., sv/v ill., häftad ................................ 5 kr
11. SKANDINAVISK VAPENRULLA 1980–1982, 32
s., färgill., häftad ......................................... 5 kr
12. SKANDINAVISK VAPENRULLA 1998–1999, 32
s., färgill., häftad ......................................... 5 kr
13. Mauro Talocci: FLAGGOR FRÅN HELA VÄRLDEN

(1995), 254 s., färgill., inb. ....................... 5 kr

Övrigt
14. Maskinskriven avskrift av Arvid Svärd till
direktören Carl Kempe (1884–1967) på

Ekolsund av kung Gustav III:s egenhändiga
program för tornerspelet på Ekolsund 1776,
drygt A4-format, 26 s., med omslag av tjockare
papper med handskriven text och samman-
hållet av rött band i ryggen ..................... 60 kr
15. Svenska heraldiska exlibris, 20 olika, mest
1900-talet .................................................. 60 kr
16. Frimärken med heraldiska motiv, hela
världen, stämplade, 16 olika .................... 5 kr

Angivna priser
är minimipriser. Anbudsgivaren skall ange det
högsta pris han är villig att betala för varje
objekt. Slutpriset blir dock 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.

Säljaren och köparen meddelas om utfallet
och aktuell köpeskilling. Säljaren levererar
objekten till köparen mot köpeskillingen samt
eventuellt porto. Säljaren betalar provisionen
till föreningens postgiro 22 27 90-8.

Budgivning
Bud kan lämnas antingen per brev till Daniel
G. Andersson, Saltsjögatan 15, 261 61 Lands-
krona eller via epost till daniel@heraldik.se,
senast den 15 juli 2008.

Har Du saker att sälja?
Kontakta ovanstående Daniel G. Andersson.
Lista över objekt (ett eller många) meddelad
senast den 15 juli 2008 kan medtas i nästa
anbudsauktion.
______________________________________
Resultat SHF:s anbudsauktion nr 18:
nr slutpris (utropspris)
1. 60 (40); 2. 250 (80); 3. 40 (10); 4.  150
(80); 5. 200 (20); 6. 80 (80); 7. 30 (20);  8. 50
(10); 9. 20 (10); 10. 100 (80); 11. 300 (40);
12. 150 (40); 13. 50 (10); 14. 180 (60); 15.
160 (60); 16. 30 (10); 17. 5 (5).
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Nya medlemmar i SHF
1/1 – 31/3 2008

Conny Bennibring, Barnhemsgatan 16,
506 48 Borås

Bernt Ivar Eidsvig, Akersveien 5, NO-
0177, Norge

Andreas Härdelin, Ulvåsvägen 19, 433
31 Partille

Sigillet...
... har tillhört
Blasius König (död
1706), borgmästare
i Karlskrona. Sköl-
demärket är talande
för det tyska släkt-
namnet, ’kung’. Ett avtryck finns på
borgmästarens trohetsed 1688 till kung
Karl XI, i Kungl Maj:ts kansli, Eder, volym
98, Riksarkivet. Sigillytans höjd: 14 mm.
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Heldagsutf‰rd
31 maj
Knud Prange, medel-
tidsheraldikexpert och
f.d. ordförande i Socie-
tas Heraldica Scandi-
navica, guidar oss i Sorø
Klosterkirke, uppförd
1161–1201 som grav-
kyrka för den mäktiga
Hvideätten, och Ring-
sted Kirke, Valdemars-
ättens gravkyrka från
1182 till 1341.

Vi åker antingen tåg
(Sorø och Ringsted
ligger på samma tåglinje från København
H) eller bil, allt till självkostnadspris. Vi
fördelar detta beroende på deltagande och
tillgång till bilar. Anmäl Dig till arrangören
Societas Heraldica Lundensis genom Claus
K Berntsen, claus@heraldik.se eller 046-
240 00 21, senast den 27 maj.

En av sköldarna
i Sorø, för Toke
Ebbesen.

Heraldiska
Samfundets
Ârsmˆte 21 maj
Onsdag 21 maj kl. 18.00 på Riddarhuset.

1. Stämmoförhandlingar.
2. Utdelning av Svenska Heraldiska
Föreningens förtjänstmedalj till f.d.
Riddarhusgenealogen Pontus Möller.
3. Föredrag av Henric Åsklund, ord-
förande i SHF: AXPLOCK UR JAN RANEKES

HERALDISKA KVARLÅTENSKAP.
4. Middag.

Öppet för medlemmar i HS och SHF.
Ingen föranmälan krävs.

Klassiskt misstag
Föreningen En svensk
klassiker i Vansbro, som säljer
diplom till sådana som
fullföljer visst antal motionslopp, använder
sedan starten 1971 Lilla riksvapnets tre kronor
i annonsering, diplom och medaljer.
Riksarkivet har den 21 februari 2008
informerat föreningen om att sådan här
användning i näringsverksamhet enligt lag
(1970:498) förutsätter tillstånd från Patent-
och registreringsverket (PRV).

Ett inslag i frågan är att grundaren Mats
Qvarfot enligt egen uppgift fått muntligt
tillstånd av dåvarande statsheraldikern Gunnar
Scheffer per telefon. Föreningen ska nu ansöka
om tillstånd hos PRV.
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ERT
SLÄKT-

FÖRETAGS-
KOMMUNVAPEN

HANDSKURET I TRÄ PÅ

TRADITIONELLT SÄTT OCH

YTBEHANDLAT ENLIGT

ERA ÖNSKEMÅL.

INTRESSERAD?

KONTAKTA MIG GÄRNA,
SÅ KAN VI GÖRA NÅGOT

UNIKT MED ER

VAPENSKÖLD.

MED VÄNLIG HÄLSNING,

THORLEIF AIFF

T. A. TRÄSKÄRNINGAR

ANHALTSVÄGEN 12
SE-543 94 TIBRO

TEL/FAX: 0504-201 10
MOBIL: 0706-82 76 38
E-POST: thorleifa@yahoo.se
www.bildhuggaren.se
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Vapnet för Rolf Ödesjö, Göteborg,
snidat 2007.


