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OMSLAGSBILD Vapnet för Studentkåren vid
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aktualiteter i detta nummer; purpur (se
s. 4–5) och Canada (s. 10–11). Montage
av bilder från studentkårens hemsida
resp. Canadas vapenregister (www.gg.ca/
heraldry/pub-reg). Blasonering, se s. 22.
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Bästa medlemmar,
I våras var jag inbjuden till Heraldiska Samfundets
årsmöte för att berätta om Jan Ranekes heraldiska
kvarlåtenskap (se s. 3). Det var första gången SHF:s
ordförande närvarade vid HS:s årsmöte, precis som
det omvända när Per Nordenvall mottog förtjänstmedaljen i Göteborg tidigare i år. Mötet befäste de
goda relationerna mellan föreningarna och var givande
på många sätt. Eftersom vi befann oss på Riddarhuset
tog jag tillfället i akt och överlämnade förtjänstmedaljen till Pontus Möller, som hade förhinder i
mars. Pontus pampiga arbetsplats under 25 år var en
mycket passande inramning.
Responsen på mitt föredrag var mycket positiv
och jag fick flera bra tips om ytterligare fonder att
söka finansiering till ”Projekt Jan Ranekes medeltidsvapen” från. Bevarande och tillgängliggörande av
detta unika material är mycket angeläget och det är
glädjande att uppslutningen i Heraldiksverige är stor
kring projektet.
Jag hade även ett planeringsmöte med Tom
Bergroth på Svenska Frimurare Orden inför den
femte Nordiska Heraldikkonferensen, som går av
stapeln på Kungliga slottet i Stockholm nästa år.
Programmet är i stort sett klart, med ett tiotal föredrag
och annat spännande. Reservera redan nu 22–23
maj för ”5 NHK”, med intressanta visningar både
tillresedag 21 och avresedag 24.
Försvarets traditionsnämnd har fått ny ständig
sekreterare i överstelöjtnant Urban Schwalbe och
jag träffade både honom och hans företrädare
Christian Braunstein på Armémuseum för att
presentera SHF och få senaste nytt om
Försvarsmaktens heraldik.
Till sist ett tips från mitt besök hos
statsheraldikern på Riksarkivet: Snart kommer
vapenregistret på ra.se att omfatta även alla
kommunvapen, nyritade av Vladimir A. Sagerlund.
ILLUSTRA DE HERALDICA

Henric Åsklund
Ordförande i SHF

Celebert samfundsÂrsmˆte
Magnus Bäckmark

Henric Åsklund, ordförande i SHF, höll
föredrag (se s. 2) och överräckte SHF:s
förtjänstmedalj till Pontus Möller. En
sammanfattning av genealoginestorns insatser
för heraldiken, se VAPENBILDEN nr 73, s. 19.
Under kalenderåret 2007 höll Samfundet
en sammankomst, nämligen vid förra årsmötet
den 19 april. Professor Oloph Bexell gav då en
uppskattad orientering om Bengt Olof Käldes
konstnärskap. Kälde kallades då till hedersledamot. Dittills hade han varit Samfundets
härold, på vilken post han efterträddes av
Riksarkivets heraldiske konstnär Vladimir A.
Sagerlund.
Till detta årsmöte hade Eric Bylander avböjt
omval. Dittillsvarande styrelseledamoten
Michael Bejke valdes till vice ordförande i hans
ställe. Ny styrelseledamot blev Claes
Langenborg, Skarpnäck, heraldiker inom
Svenska Frimurare Orden.
Vid utgången av år 2007 hade Samfundet
oförändrat 61 ledamöter, vilket dock sedan

Magnus Bäckmark.

Heraldiska Samfundets årsmöte ägde rum
den 21 maj 2008 på Riddarhuset.

Pontus Möller, flankerad av Henric Åsklund.

dess utökats med tre: Fredrik Brodin, Almunge,
intresserad särskilt av italiensk och påvlig
heraldik, Sebastian Tham, Stockholm,
ordförande i Riddarskapet och Adelns
ungdomsklubb (RAUK), cch Carl Anders
Breitholtz, Tomelilla, heraldisk konstnär.
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LONDON (1960).

Purpurf‰rgen

GUILDS

OF

Stephen Coombs

Vapnet som Sire John Wauncy
förde i slaget vid Boroughbridge i England år 1322: I fält
av silver en fläkt örn av purpur.
J. Foster, S OME F EUDAL C OATS
(1902).
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Vapnet som förlänats The Worshipful
Company of Merchant Taylors (ett skrå i
London för grosshandlare i ylletyg och andra
varor) år 1586: I fält av silver en paviljong
(tält) av kejserlig purpur smyckad i guld
och fodrad i hermelin mellan två mantlar
också av kejserlig purpur och fodrade i
hermelin åtföljd av en blå ginstam belagd
med ett gående lejon av guld med hitvänt
ansikte.

Bartolo de Sassoferrato, TRACTATUS DE INSIGNIIS
ARMIS, 1358: ”rött eller purpur”. Johannes
de Bado Aureo, TRACTATUS DE ARMIS, omkring
1395–1400, utelämnar purpur. C. F.
Menestrier, ABBRÉGÉ MÉTHODIQUE DES PRINCIPES
HÉRALDIQUES OU DU VÉRITABLE ART DU BLASON
(Lyon 1673): ”Till dessa färger tillförs carnation
för delar av den mänskliga kroppen, naturliga
färger i växter och djur. Likaså tjänar purpur
för druvor, mullbär och några andra frukter.”
C. Uggla, I NLEDNING TIL H ERALDIKEN
(Stockholm 1746): ”Hufwud-färgorne i
Heraldiken äro blått, rött, swart och grönt.
De andre komma sällan före, och böra ej eller
med rätta brukas. ... De följande äro intet just
så allmänna i Wapn, såsom: Purpur... Naturlig
färg... pältswärk...” RIDDARHUSETS HERALDISKA

ET

Teckning: H. Child i J. Bromley, THE ARMORIAL BEARINGS

Det är något egendomligt tillfredsställande
med grupper på sju. Tänk på veckodagarna
och den katolska kyrkans sakrament.
Tinkturernas sjutal tycks stämma för oss – för
den stora majoriteten heraldiskt intresserade
under nio sekler på det abstrakta planet där
övergripande regler och principer formuleras.
Att två av tinkturerna är metallerna guld
och silver ifrågasätts inte. De fem färgerna,
rött, blått, svart, grönt och purpur, presenteras
oftast på i princip lika villkor i såväl medeltida
handskrifter som vår egen tids utgivning.
Västeuropeisk heraldisk litteratur erbjuder
rikligt med exempel på detta i referat,
faksimiltryck och originalutgåvor, både lärda
och populariserande, allt ifrån DE HERAUDIE
(mellan 1280 och 1350?), BRADFER-LAWRENCES
ROLL (ca 1450), LES RÉGLES DE BLAZON (tidigt
1500-tal), över J. Gibbon, INTRODUCTIO AD
LATINAM BLASONIAM (London 1682), C. Boutell,
ENGLISH HERALDRY (London 1867), till C.-A.
von Volborth, HERALDIK (Stuttgart/Zürich
1989), M. Bäckmark och J. Wasling,
HERALDIKEN I SVERIGE (Lund 2001), för att
nämna några exempel.
Då och då behandlas purpur annorlunda än
de andra fyra vanliga färgerna:

OF THE

Ibland ifrågasätts purpur som heraldisk
tinktur. Stephen Coombs redogör här för
den ovanliga färgens plats på den
heraldiska paletten.

Använd där skäl finns för det
Hur som helst klargör hänvisningarna ovan
att det inte finns anledning att generellt neka
den som skapar ett vapen rätten att använda
purpur om han eller hon finner skäl – eller att
avstå från den. Att purpur visst förekommer,
och att den självklart ingår i den iberiska
halvöns heraldiska repertoar, är man allmänt
medveten om. Det medeltida kungariket
Leóns lejon av purpur finns naturligtvis med i
det spanska rikets nuvarande vapen.

Även för dem som inte tillerkänner purpur en
plats inom de heraldiska normerna befinner
den sig inte särskilt långt utanför. Och
huruvida purpur är inne eller ute syns inte
vara särskilt klart – eller inte särskilt viktigt –
för några av våra auktoriteter eftersom de
uttalar sig olika i olika verk.
I Norden, framför allt i Norge och Finland,
har man velat skapa stränga regelsystem som
bl.a. minskar antalet bilder som får förekomma
i en sköld och utesluter purpur från
tinkturskalan. Jag har i en tidigare artikel (i
V APENBILDEN nr 59, 2004) förklarat de
negativa konsekvenserna av ett sådant
förhållningssätt: att vapnen lätt kan bli tråkiga,
bedrägliga, oheraldiska och fula.
Heraldiken är en europeisk företeelse. Den
kom till i en tid då nationalitet i vår moderna
bemärkelse inte existerade. I vår tid är det
naturligt att heraldiken återigen uppfattas som
ett enat, sammanhängande kulturgebit med
regionala variationer som upprätthålls, om de
upprätthålls, genom fritt val snarare än påbud.
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(2000).
ESPANOLES

APELLIDOS
DE

Teckning: J.-A. Schneiper Campos i F. Rosado

Martín, ARMORIAL
PORTUGAL, vol. 1 (1940).

Ett portugisiskt släktvapen,
Cabral. Sköld: I fält av silver
två gethonor av purpur, den
ena ovanför den andra.

DE

Två spanska släkters sköldemärken, t.v.
Atienza: I fält av purpur ett slott åtföljt på
ena sidan av ett svärd, på andra sidan av
tre ginbalkar, allt av silver. T. h. Aldana: I
fält av guld två vargar av purpur.

A. De Mattos, B RASONÁRIO

REGLOR, föreskrivna i Helsingfors 1746 och
senare (se H. Degermans artikel i HERALDISK
TIDSSKRIFT nr 91, 2005): ”Purpur hör endast
till furstliga wapens utstyrsel.”
D. L. Galbreath, H ANDBÜCHLEIN DER
H ERALDIK (München 1930): ”Bland andra
färger förekommer även purpur, i synnerhet
och mycket tidigt i Spanien; grått, rätt sällan;
och naturlig färg.” I BOUTELL’S HERALDRY, rev.
av J. P. Brooke-Little (London 1970), illustreras
purpur som skraffering men har utelämnats
av misstag i texten, däremot nämns murrey,
sanguine och tenné som sällsyntheter. O.
Neubecker, A GUIDE TO HERALDRY (London
1981): ”Mycket sporadiskt finner vi en
violettnyans ... som kallas purpur.” S. Friar, A
NEW DICTIONARY OF HERALDRY (London 1987):
”Ytterligare tre färger är sällsynta: purpur,
bleu-céleste (himmelsblått), murrey.” A.
Chiusano, ELEMENTI DI ARALDICA (Rom 1995),
i texten står: ”Purpur används sällan och bör
användas endast i mantlar, kåpor o.s.v.”, men
den medföljande illustrationen visar purpur
på samma sätt som de övriga tinkturerna, och
purpur förekommer på skölden i två av de
regementsvapen som skildras och blasoneras i
boken.
Författarna talar ofta om heraldiska regler,
heraldisk ”grammatik”, utan att reflektera
(som språkvetare gör) över frågan om
anvisningarna skall tolkas som beskrivande
eller påbjudande. Det tas för givet att
vapenkompositörer vill följa i föregångarnas
fotspår.

MÂngfaldsprofil skulle
gynna domstolsv‰sendet
Martin Sunnqvist

Riksarkivets avritningar av häradssigill.

Att profilen ses över är i flera avseenden
positivt: begreppet Sveriges Domstolar är
tydligare än Domstolsväsendet, och den
grafiska profilen i domar och beslut förefaller
inte ha justerats nämnvärt sedan skrivmaskinen
gjorde sitt intåg i domsagokanslierna.
De olika domstolarna har sedan lång tid
haft sina lokala profiler. Erik XIV föreskrev i
kallelsen till 1566 års riksdag att häraderna
skulle ha sina egna sigill, och för de före detta
danska provinserna infördes motsvarande
bestämmelse redan av Kristian II på 1520talet. Häradsrätterna använde dessa sigillbilder
som sina vapen, liksom rådhusrätterna använde
stadsvapnen. Också överrätterna hade sina
egna symboler; till exempel använder Svea och
Göta hovrätter alltjämt samma vapen som på
1600-talet. De högsta domstolarna har givetvis

Ett exempel på häradsvapen i sigill, enligt
inskriften tillverkat 1613 för Gäsene härad i
Västergötland. Det är samtidigt ett exempel
på ett vapen som sover en törnrosasömn idag.
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Magnus Bäckmark.

Domstolsverket har inlett ett arbete för
att ta fram en ny grafisk profil. Artikelförfattaren framhåller här fördelarna med
att behålla en heraldisk mångfald hos
domstolarna.

Svea hovrätts sigill, pappersavtryck från ca
1859. Sigillets höjd är 5,2 cm.

använt riksvapnet, och gör så fortfarande.
Kammarrätterna använder lilla riksvapnet
överlagt nyckel och svärd.
På detta sätt har varje domstol vårdat sitt
bildspråk, oftast med fast förankring i det
lokalsamhälle där domstolarna har verkat. Vid
tingsrättsreformen på 1970-talet kom sigillen
mestadels ur bruk. Under de senaste femton
åren har intresset för domstolsvapen vaknat
till liv igen, och genom statsheraldikerns
försorg har de gamla traditionerna anpassats
till våra dagars domstolar. Tydliga vapen har
bildats av symbolerna för de områden som
har givit tingsrätterna deras namn, i
kombination med en balansvåg för dömandet
och en kunglig krona för den statliga
maktutövningen. (Det senaste tingsrättsvapnet, utformat på detta sätt, är Hudiksvalls
tingsrätts, se s. 16. Märk att detta vapen är
antaget efter det att den grafiska profilen

Omarbeta och vidareutveckla
Den svenska statliga heraldiska traditionen är
att bara myndigheter som är osjälvständiga i
förhållande till varandra har samma vapen eller
symbol. Det enda undantaget är lilla
riksvapnet, som varje myndighet kan använda,
dock ofta med tillägg av ytterligare symboler
som gör vapnet unikt för en myndighet eller
en organisation av sinsemellan osjälvständiga
myndigheter. Skulle Domstolsverkets förslag
genomföras, skulle det se ut som om varje

Dagens Nyheter 2008-07-31.

Domstolsverkets vapen, så som det används
idag i platsannonser (som här) och på
Sveriges Domstolars hemsida.

domstol är en osjälvständig underavdelning
till Domstolsverket.
Domstolsverket har förstås inte velat få
allmänheten att tro att domstolarna har blivit
en enda centraliserad, opersonlig byråkrati.
Men det är tyvärr det intryck som den grafiska
profilen förmedlar. Med en möjlighet för
domstolarna att lägga in sina vapen i en i övrigt
gemensam profil, kan fler – alla? – domstolar
förväntas delta, vilket ökar den rationalisering
som sägs vara ett skäl till förslaget. Därför är
det lämpligt att den grafiska profilen
omarbetas och vidareutvecklas så att den
bättre återspeglar den önskade bilden av
Sveriges självständiga, moderna och personliga
domstolar.

Sigillet...
... har tillhört
Jöran Matson
Kock
(död
1703), kyrkoherde i Mjällby i
Blekinge. (Namnformen ovan var den
han egenhändigt skrev sig med.) Han
använde sigillet åtminstone 1688–
1697. Ägarinitialer: I M K. Sigillytans
höjd: 15 mm. (Kungl Maj:ts kansli,
Eder, volym 13 och 20, Riksarkivet.)
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Avritning: Magnus Bäckmark.

presenterats.) På liknande sätt har flera
hovrätter och länsrätter som inte haft vapen
skapat nya.
Nackdelen med den nya grafiska profil som
Domstolsverket har tagits fram är att denna
nygamla heraldiska tradition inte tas tillvara.
Istället skall alla domstolar använda ett
gemensamt vapen – i blå sköld ett svärd
överlagt med en balansvåg, allt av guld. När
det gäller informationsmaterial och pennor
med mera är det naturligt att det gemensamma
vapnet används. Men i domstolarnas lokala
information och – framför allt – på deras domar
och beslut är det gemensamma vapnet
vilseledande.
Ett minskat användande av lokala symboler
kan uppfattas som ett tecken på cent-ralisering
och byråkratisering av domstolsväsendet, och
framför allt är den gemensamma symbolen
ägnad att förstärka dessa negativa associationer
på ett oönskat sätt.
Domstolsverkets argument för att enbart
ett gemensamt vapen skall användas är att det
inte är ”rationellt och inte ens grafiskt möjligt
att tillhandahålla speciallösningar för närmare
100 domstolar”. Detta sägs i en tid då
datatekniken gjort detta mer möjligt än
någonsin. På Erik XIV:s tid, då en mängd sigill
behövde graveras för hand, kunde argumentet
ha haft viss tyngd. Men idag, då elektroniska
vapen av samma storlek och samma filformat
kan läggas in i ett datasystem, känns argumentet
konstruerat.

Foton: Jesper Wasling.

En riddare i full fart ska kunna fånga alla fem ringarna med sin lans.

Medeltidens v‰rld i Gˆtene
Jesper Wasling
Arn har blivit verklighet. Nu öppnar
Medeltidens värld i Götene och
smyginvigningen firades med en
rikstornering.

Tornerspel var grundpelaren i den medeltida
heraldiska prakten. Genom dust och tornej
spreds heraldikens kultur och bildspråk ut från
sin födelseort i Normandie till hela den kristna
världen.
När medeltiden var över försvann
tornerspelen. Först ersattes de av de lekfulla
karusellerna som var ett stående inslag i
offentliga festligheter från 1500- till 1700-tal
och när industrialismen kom glömdes bort.
8 Vapenbilden 75:2008

Idag med vårt sökande efter upplevelser och
drömmar har tornerspel åter väckts till liv.
Rikstornering i Götene
42 riddare gjorde den 31 maj upp i Götene om
den svenska mästartiteln. Tävlingen avgörs
genom sex grenar där varje deltagare sitter till
häst. De sex grenarna är quintan, spjut, låga
ringar, gissel, tre kombi svärd och tre kombi
lans. Någon kontakt mellan riddare
förekommer inte varför tävlingarna mer liknar
de eftermedeltida karusellerna än regelrätta
medeltida tornerspel.
Det är tredje gången en svensk mästare
koras och antalet deltagare blir fler för varje

tävlingarna både 2006 och 2007, så Gotland
har idag Sveriges bästa riddare.

Träsnidaren Thorleif Aiff fanns också på plats
med sina tidstypiska sniderier. Vapnet i
mitten av hans affärsstånd skapades av Jan
Raneke för dokumentären om riddare Arn
Magnusson.

år. För andra året i rad segrade en riddare från
Torneamentum, denna gång Lyckans Riddare.
Övriga två riddare på pallen (Riddaren av
Silverkorset och Kunskapens riddare) var
också från laget Torneamentum som kommer
från Gotland. Torneamentum vann dessutom
lagtävlingen dagen efter, där bäste man var
Kunskapens riddare som vunnit de individuella

Den Gothiske tjurens (Johan Svensson)
hjälmtäcke ger en bild av hur det medeltida
täcket såg ut i verkligheten.

Heraldiken viktig
Heraldiken är viktig för Svenska Riddarsällskaps Samarbetsgrupp, föreningen som
arrangerar SM i tornerspel. Varje riddare måste
registrera sitt vapen innan han får delta i
tornerspelen även om det inte finns några regler
om heraldisk komposition som deltagarna
måste följa. Deras sköldar finns publicerade
på www.riddarsällskap.se.
Den ansvarige för heraldiken, Lars-Erik
Wiss, är emellertid endast en rådgivare men
hans råd på hemsidan är goda och i svensk
tradition.
Som renlärig heraldiker kan man oroa sig
över att vissa sköldar är överlastade med
symboler, men som färgsprakande show
fungerar de. Några sköldar är också lätt
heraldiserade varumärken och ska mer ses som
sponsorskyltar än som heraldiska vapen, men
detta är mest att betrakta som kulturens offer
på marknadens altare än som omedvetna fel
av riddarsällskapen.
Riddarna har underliga namn
Riddarnas namn är hämtade från sköldens
motiv och sättet att namnge sig påminner om
hur riddargrupper och härolder namngav sig
under 1200- och 1300-talet.
Men det betyder inte att riddarsällskapen
tror att man bar dessa namn på medeltiden,
för som de själva skriver på sin hemsida: ”Det
bör betonas att man inte hette ’Sex rosor’ under
medeltiden. Riddare Bååt är också fullständigt
omöjligt som autentiskt riddarnamn eftersom
han själv skulle ha kallat sig Herr Lars. Men
som artistnamn i nutida tornerspel går det
alldeles utmärkt.”
Så dagens riddarspel än kanske inte
historiskt autentiska, men roliga och en bra
introduktion till medeltidens färgrika
spektakel.
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Kongress pÂ klipphalvˆ
Den 28:e internationella heraldikkongressen ägde rum 23–27 juni 2008
på den klipphalvö som vid S:t Lawrencefloden bildar staden Quebec i Canada.

Det var den hittills största kongressen med
över 400 deltagare, men den nordiska
representationen var urusel med blott sex
deltagare: Marianne Sandels och undertecknad
med ledsagare från Sverige, Henrik Degerman
och John Strömberg från Finland, Tom S.
Wadholm från Norge och ingen från Danmark.
Canada tillhörde Frankrike 1497–1763,
varpå det blev brittisk koloni. Man slås genast
av att det fransktalande Canada, som består
av provinsen Quebec, är mer franskt än
Frankrike självt. Man talar ogärna engelska
även om man kan det, man lyssnar gärna på
sin egen röst och skall man efter en föreläsning
ställa en enkel fråga, blir det gärna i stället ett
helt föredrag. Provinsen, som helst skulle vilja
vara självständig, firade nu sitt 400årsjubileum, och dess nationaldag (egentligen
”provincial day”) inföll under kongressen. Ett
land så fyllt med nationalflaggor (i blått fält
ett genomgånde vitt kors, åtföljt i varje vinkel
av en vit fransk lilja) har nog aldrig setts,
medan staden Quebecs flagga (i blått fält ett
gult segelfartyg och en vit, av tinnskura bildad
bård) hade en mycket mer undanskymd plats.
Det högtidliga kongressöppnandet ägde rum
med medeltids- och renässansmusik,
indiandans, förevisning av historiska uniformer
och skotsk dans samt en lång rad tal av
dignitärer under Canadas generalguvernör
Michaëlle Jean, klädd i en elegant dräkt och
med ämbetskedjan över axlarna. Hennes
adjutant i vit uniform hjälpte henne upp på
scenen, gav henne manuskriptet och stod i
enskild ställning under hela det långa talet.
Presidenten för 2006 års kongress överlämnade
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Bilder ur kongresskatalogen.

Lars C Stolt

Michaëlle Jean. Ordenstecknet visar att hon
är riddare (Companion) av Canadas
Förtjänstorden (Order of Canada), landets
främsta civila utmärkelse.

till presidenten för denna kongress den
häroldsstav
som
debuterade
på
Helsingforskongressen 1984 och krönes av ett
grankors (inte en snöflinga, som vissa tror),
varpå generalguvernören förklarade
kongressen öppnad.
Kongressen omfattade två parallella serier,
en heraldisk och en genealogisk, om vardera
ett 25-tal föredrag, och det gällde för
kongressdeltagarna att i den kuperade staden
med hög luftfuktighet ta sig från hotellen till
kongresscentrum, vilket kändes i mina
protesopererade ben. De föredrag som inte
hölls på engelska tolkades till stundom mindre
bra engelska. T.ex. hade tolkarna svårigheter
med engelskans ”flag”, som ju kan betyda både
flagga och fana.
Temat för kongressen var ”The Meeting of
two Worlds: Quest or Conquest”, en ordlek
som går förlorad vid översättning till svenska:

Vapen aktuella i kongressammanhanget, från vänster: provinsen Quebec, staden Quebec,
chefsheraldikern (Chief Herald), La Fédération québécoise des sociétés de généalogie och La
Société de généalogie de Québec.

”Mötet mellan två världar: undersökning eller
erövring”. Det gör emellertoid inte så mycket,
eftersom ett kongresstema inte brukar påverka
föredragen i någon större utsträckning.
Som exempel på de ämnen som behandlades
i de 25 föredragen kan fäljande nämnas. Tom
S. Wadholm beskrev i sitt föredrag Norges
stora insatser, då det gäller att upptäcka
världen, och hur heraldiken erövrat Norge.
Hervé Pinoteau talade om den vita flaggan
och det kungliga och kandensiska Frankrike.
Bruce Patterson behandlade minoriteters
användningen av färger och emblem för att
stärka sin nationalitet, varvid han som exempel
tog minoriteter i Ungern, Irland och Quebec.
Charles Drake behandlade de skilda vapen som
Sir Francis Drake förde. Två kvinnliga
museitjänstemän vid historiska museet i
Kroatien talade om kroatiska och slavoniska
adelsvapen i kampen mot det Ottomanska
riket resp två vapenrullor, den ena från 1600talet och den andra från 1918 med de vapen
som identifierade det nya Jugoslavien. George
Lucki talade om heraldik, kungamakt och
unionen mellan Polen och Litauen 1386–1434.
Darrel Kennedy redogjorde för den
kanadensiska heraldiska utvecklingen 1988–
2008. Alex Maxwell Findlater beskrev
valspråket för Earl of Nithsdale och dess
förändringar. Beverly Bergman behandlade ett
praktiskt taget icke existerande ämne,
nämligen heraldiken i Israels frimärken, d.v.s.
den heraldik som skulle ha kunnat
förekomma, men som inte förekom. Jonathan
Goody slutligen behandlade symboler från

urbefolkningarna i nordamerikansk heraldik.
Tyvärr förekommer fortfarande elementära
exempel på hur ett heraldiskt föredrag inte
skall presenteras. Sålunda läste en australisk
jurist innantill sitt manuskript om vapenrätt
utan illustrationer.
Långdans i stället för kungssång
Vidare förekom en stor utställning, som
dominerades av genealogiska föreningar, som
är en stor sak i Quebec. Vad som där saknades
var heraldisk bokförsäljning och heraldiska
konstnärer som presenterade sina arbeten.
Vad man trots allt saknade i den lyckade
kongressen var en större gemensam utflykt med
heraldiska mål i stället för tre mindre utflykter
med allmänt turistiska mål.
Vid avslutningsbanketten framstod
skillnaderna mellan de engelsk- och
fransktalande delarna av Canada särskilt
tydligt. Vid kongressen i Ottawa 1996 var
banketten en synnerligen värdig tillställning
med paraderande rödrockar från Royal
Canadian Mounted Police, bordsbön,
kungssång och nationalsång. Inget av detta
förekom vid banketten i Quebec, som i stället
utmynnade i långdans mellan borden.
Någon överlämning till ledningen av nästa
kongress 2010 kunde inte ske, eftersom
Bratislava backat ur på grund av att
myndigheternas stöd saknades, och om inte
kongressen kan räddas av Bryssel eller Bologna
blir det ingen. För 2012 har Maastricht åtagit
sig värdskapet, och 2014 kanske det blir Oslo,
som då firar grundlagens 200-årsjubileum.
75:2008 Vapenbilden 11

Bildbesv‰rjaren i Bukarest
Magnus Bäckmark

När blev du intresserad av heraldik?
– När jag var en skolpojke. Min morfar,
som samlade mynt, inspirerade mig att börja
en egen samling. På mynten intresserade mig
vapnen mest och snart tog det heraldiska
intresset överhand. Mina första försök till
vapenteckning hade jag gjort tidigare. Jag var
en hängiven anhängare av restaurationen av
monarkin efter revolutionen 1989. Jag minns
att jag för att uttrycka mina känslor målade
det kungliga vapnet på min skolbänk. Vilket
jag fick lov att tvätta bort, förstås...
Vilka tekniker använder du?
– Jag kombinerar akryl (för ytor) och
akvarell (för skiftningar). Ibland använder jag
gouache för att försöka åstadkomma ett
intryck av relief (på byglar i hjälmar, bladspetsar
i kronor). Guld- och silverfärg förhöjer jag
med guld- och silverstoft. Jag tecknar i två
eller tre gångers överstorlek och överför teckningen flera gånger genom xeroxkopiering.
Vad är typiskt din stil?

Vapen för Alexandru Ioan Cuzauniversitetet i Iasi, från 2000.
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Foto: Tudor-Radu Tiron 2006.

Tudor-Radu Tiron är en heraldisk konstnär
i Rumänien som fyller 30 år i dagarna.

Namn: Tudor-Radu Tiron. Familjen
tillhör den moldaviska lågadeln och har
i sin sköld en bomärkesfigur av guld i
rött fält (jämför infälld detalj från
keramikplatta).
Född: Den 25 november 1978.
Familj: Bröllop blir den 12 oktober.
Bor: Bukarest.
Yrke: Tjänsteman vid ordenskansliet i
rumänska presidentadministrationen.

– Jag försöker följa proportionerna och
dynamiken hos centraleuropeisk gotik och
renässans, särskilt Conrad Grünenberg
respektive Albrecht Dürer, men också
konstnärer verksamma under det sena 1800talets och tidiga 1900-talets återfödelse såsom
Hugo Ströhl och Otto Hupp. En annan
inspirationskälla är schweiziska vapenmålade
glasfönster. Men jag har också den orientaliska
traditionen i åtanke med dess arabesker,
blommotiv, geometriska mönster. Jag föredrar
att återge föremål som de är, inte stilisera för
mycket. Av den anledningen har jag alltmer
närmat mig barockstilen.

Vad är utmaningen i en vapenteckning?
– Ett vapen är alltid en utmaning! Mitt mål
är att få in multum in parvum (’mycket i litet’).
En heraldisk teckning måste vara noggrant
avvägd, millimeter för millimeter, för att
åstadkomma sammanhållning (coherence) i
bilden. Konturerna måste tecknas tydligt och
färgerna måste vara klara och jämna. Svårast
av allt är att göra mig själv nöjd...
Vad har varit ditt mest intressanta uppdrag
hittills?
– Jag vann en tävling som gällde vapen för
Alexandru I. Cuza-universitetet i Iasi. Varje
gång jag besöker den gamla moldaviska
huvudstaden glädjer jag mig åt att se mitt vapen
överallt; på flaggor, affischer, tryck, t-shirts.
Jag är också mycket stolt över den återgivning
jag gjort av vapnet för den store rumänske
heraldikern Joseph Sebestyén Keöpecz (1878–
1964), som tecknade 1921 års upplaga av det
rumänska kungadömets vapen. Jag har lärt
mycket från honom. Han kombinerade 1600talets transylvanska renässansstil med inslag
från allmogekonst.

Vapenteckning till åminnelse av Joseph
Sebestyén Keöpecz 2003.

Vapenteckning för den italienske heraldikern
Maurizio Bettoja, 2002.

Hur är situationen för heraldik i Rumänien
idag?
– Det är problem med den territoriella
heraldiken. Det finns många kommuner som
aldrig har haft vapen, och kommunledningarna vill överlag ha vapen med alltför
många bilder i. Vi har dock en lag om offentlig
heraldik som ger specialisterna en stark
auktoritet, så Rumänien kommer säkert att få
en europeisk heraldik så småningom. Nya
vapen drabbas tyvärr av bristen på heraldiska
konstnärer. Det finns fortfarande inget intresse
för nya släktvapen, p.g.a. att folk felaktigt
förknippar vapen med aristokrati.
Hur är det med transylvansk heraldik?
– Jag är mycket stolt över genuin
transylvansk heraldik, men inte alls över
Draculakulten! Jag har sett exempel på
”heraldisk vampyrism” gjord för turiständamål;
fula fladdermöss, benknotor, underliga varelser
med långa tänder o.s.v. En del direktörer
inbillar sig att det är ”coolt” att ta en öl utklädd
i den vägen. Min öl dricker jag på annat sätt!
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Intressant volym om ett
eftersatt ‰mne inom den
nordiska medeltidshistorien
Per-Axel Wiktorsson
Nils G. Bartholdy: Adels- og våbenbreve
udstedt af danske (unions-)konger indtil
1536. Udg. af Selskabet for Udgivelse af
Kilder til dansk Historie. København 2007.
230 s., inb., ill. Pris 300 DK. Kan beställas
från www.kildeskriftselskabet.dk.

Danmarks, för att inte säga Nordens, främste
kännare av adelsvapen är Nils G. Bartholdy.
Redan 1976 översatte han Ottfried Neubeckers
arbete HERALDIK. KILDER, BRUG, BETYDNING. År
1997 kom hans uppsats ”De tre kroner og
korset. Unionspolitik, ambition og rivalitet” i
HERALDISK TIDSSKRIFT, bd 8, nr 76. Ändå är
det arbetet ADELS- OG VÅBENBREVE från i fjol
som forskningen har väntat på.
Avbildningar kända från 1338
Viktigast i boken är ”Inledningen” (s. 11–41).
Här behandlar författaren först den europeiska
bakgrunden (s. 11–21). Förhållandena i
England, Tyskland och Frankrike beskrivs.
Länsherrens vapenbild kunde tas över av
vasallen, oftast med någon förändring (brisering). I England gjordes länge beskrivningarna i ord (blasoneringarna) av vapenbilderna
på franska språket. Det äldsta brevet med ett
avbildat adelsvapen är från år 1338 och är
utfärdat av den tysk-romerske kejsaren Ludvig
av Bayern. En koncis heraldisk terminologi
användes tidigast i Frankrike och först långt
senare i Österrike.
Författaren skriver s. 21–28 om periodens
avgränsning. Att slutpunkten för Bartholdys
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Vapnet i sköldebrevet för Johan Johansson
till Ulvsboda 1457. Avritning (originalet har
gått förlorat). Vapnet innehåller grankottar.

arbete sätts till 1536 beror på att fram till
reformationstiden verkade den danska
häroldsinstitution, som hade startats av kung
Kristian I efter mönster av det engelska College
of Arms. I Danmark fanns härolder från 1311.
Härolderna organiserade ofta turneringar och
de kom därför att få stor kännedom om adliga
vapen. Ofta bar härolderna geografiska namn,
såsom ”Jylland”, ”Sverige” o. dyl. Danska
blasoneringar följde ofta inte utländsk
standard. Sålunda beskrivs i Danmark i regel
figuren före fältet.
S. 28-31 ägnas åt urvalskriterier för
materialet. Från åren 1396–1546 tas 148 brev

Ett slags registrering
Att olika personer bar samma vapenbild
behövde inte peka på släktskap. Vasallen kunde
få sin herres vapen också i Norden. Ibland
kunde man ansöka om att få bli adlad.
Vapenbilden föreslogs inte av kungen utan
av brevmottagaren. Utfärdandet av vapenbrev är närmast ett slags registrering. Brevet
blev en garanti.
Efter den av stor lärdom och beläsenhet
präglade inledningen följer i tur och ordning:
Förkortningar (s. 42).
Översikt över breven (s. 43–57) med korta
regester av alla de 148 breven.
Brev (s. 58–205), där varje artikel består
av brevhuvud, regest (ordagrant samma som i
översikten), brevtext (med 47 bilder av
adelsvapen), brevets status (original, avskrift,
tryck, regest).
Blasoneringar eller omtal av vapen (s. 206–
214), återgivna på fornspråket.
Register (s. 215–231) med hänvisningar till
brevnummer och med årtal inom parentes. Här
ingår dels ett heraldiskt register (s. 215–217),
dels ett personregister (s. 218–224) och dels
ett ortregister (s. 225–231).
Författaren kunde ha begränsat sig till
vapenbreven (såsom undertecknad gjorde i
artikeln ”Svenska sköldebrev från medeltiden”
i INDIVID OCH HISTORIA. STUDIER TILLÄGNADE
HANS GILLINGSTAM (1990), s. 309–326). Men
Nils G. Bartholdy är i främsta rummet historiker
och hans vällovliga mål är att ge en så

heltäckande bild som möjligt av en
samhällsgrupp och dess etablering. Resultatet
har blivit en intressant volym om ett område
inom den nordiska medeltidshistorien, som
hittills har varit alltför litet uppmärksammat.
Harald Anderson.

med. Alla brev tas med som ger mottagarna
frihet och frälse eller vapen (eller bådadera).
Brev till personer som redan var adliga tas ej
med. Brev utfärdade av ärkebiskopar eller
andra höga ämbetsmän utelämnas också.
En analys av materialet görs på s. 31–41.
Det första brevet riktar kung Erik av Pommern
till Sven Djäkn 1396. Det första danska brevet
är från 1413. Språket är alltid danska eller
latin. (Avskrifter på svenska är översättningar
från danskan.) Första gången det omtalas att
någon får ett vapen är år 1420 och gäller
ålänningen Björn Pålsson.

Efterlysning
I ett av rummen i varvsamiralen Fredrik
Henrik af Chapmans (1721–1808) unika
sommarbostad Skärva utanför Karlskrona
står ett bord där skivans främre del i stället
för vanliga bordsben bärs upp av ett
fabeldjur, som med heraldisk terminologi
skulle kunna beskrivas som en bevingad
sjövädur.
Harald Anderson, Karlskrona, medverkar under semesterperioden i guidningen på platsen tillsammans med sin
hustru, i 1700-talsdräkter. Han undrar om
någon i Vapenbildens läsekrets känner till
andra förekomster av samma fabeldjur i
möbelkonst, heraldik eller annan slags
konst. Skriv till redaktionen!
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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 (statsheraldikern) 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 Vapenregister. Anmälan till vapenregistret
görs till Svenska Vapenkollegiet,
www.heraldik.se/svk.

Hudiksvalls tingsrätt
Modellritning levererad av
Riksarkivet den 13 maj
2008.
Sköld: I r ö t t f ä l t t r e
avhug gna bockhuvuden av
silver ordnade 2 och 1
[Hudiksvalls kommun]
samt däröver en ginstam av
silver belagd med en röd
balansvåg. Skölden krönt
med kunglig krona.
Teckning: Vladimir A. Sagerlund.

Arnborg
Antaget av tekn dr
Stefan Arnborg, Vällingby, 2007. Släktnamnet antogs av hans
farfars far, lokföraren
David Arnborg (1879–
1950), bosatt vid
Tolvfors bruk i Valbo
socken i Gästrikland
och sist i Gävle.
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Sköld: I blått en örn av silver med röd beväring och
med vardera vingen belagd med ett rött hjärta,
uppstigande ur en borg av guld med röd port och röda
fönstergluggar, och därunder en av vågskuror bildad
sänkt bjälke av silver. Hjälmtäcke: Blått fodrat
med guld och silver. Hjälmprydnad: En uppstigande
örn, av en tinnskura delad i silver och blått samt
med röd beväring. Valspråk: K UNSKAP OCH
STOLTHET ÄR INTET UTAN KÄRLEK OCH RESPEKT.
Teckning: Magnus Bäckmark.
SV-26.

Brumberg
Antaget av byggnadsingenjören Peter J.
Brumberg, Charlotte, North Carolina, USA, 2007.
Hans farfars far,
sjömannen Karl Joel
Brunberg, i USA
Brumberg, (1881–
1939), emigrerade
1901 från Högnäs i
Källa socken på Öland till San Francisco,
Californien, USA. Släktens äldste kände
stamfader är dennes farfars farfars far Erik
Andersson Brunberg, som åtminstone 1751
(vid sons födelse) var torpare i Ön under
Hjälmsätter i Örtomta socken i Östergötland.
Sköld: I fält, kluvet i guld och rött, en
björn kluven i blått och guld med framtill röd
och baktill blå beväring gående på en av en
tandskura bildad stam kluven i blått och guld.
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två uppskjutande björnramar, dexter blå med röda klor och sinister
röd med klor av guld, gemensamt hållande en
bjälkvis ställd stav av guld med en från staven
mellan ramarna hängande nyckel av guld.
Valspråk: BÄR DIN BÖRDA.
Teckning: Magnus Bäckmark.
SV-27.

ERT
SLÄKTFÖRETAGSKOMMUNVAPEN
H ANDSKURET 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 ,

T HORLEIF A IFF
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Vapen för Hans Olof Sturk,
Helsingborg, snidat 2007.

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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Genealogisk referanselitteratur
Kaare Seeberg Sidselrud
O INTRODUCERAD A DELS K ALENDER 2005, Lars
Wikström (red.), Ointroducerad Adels
Förening, Stockholm 2005. Almqvist &
Wiksell, Uppsala 2005. ISBN 91-975378-0-2
- ISSN 0280-0675, 286 sider.
S V E N S K A S L Ä K T K A L E N D E R N 2007, Magnus
Bäckmark (red.), Almqvist & Wiksell
International, Stockholm 2007. ISBN 91-2202144-5, 497 sider.
SVERIGES RIDDERSKAP OCH ADELS KALENDER 2007,
104. årgang. Riddarhuset, Stockholm 2006.
ISBN 91-631-9198-9, ISSN 0347-9633, 1032
sider.

Det foreliggende er tre nyttige slektskalendere som hører hjemme i et hvert
referansebibliotek.

OINTRODUCERAD ADELS KALENDER bygger på
malen fra de kjente adelskalenderne, men med
en fra heraldikkens side meget viktig forskjell.
Alle våpen er gjengitt i farver, strektegning
med hjelmpryd og full blasonering. Kunne man
bare få dette på plass i den danske, finske og
svenske adelskalenderen hadde mye vært
gjordt for å markere at det er den faktiske
blasoneringen som er utgangspunktet for
enhver våpentegning, og at den våpentegning
som måtte foreligge er mer en illustrasjon og
et eksempel på den aktuelle kunstners
fremstilling av våpenet på bakgrunn av
blasoneringen.
Man skulle kunne ønske at samtlige slekter
som fremkommer i registeret over slekter som
en gang hadde vært representert i OINTRODUCERAD ADELS KALENDER hadde vært med
hvert eneste år fra de ble først inntatt i
Ointroducerad Adels Förening. Jeg savner også
en historisk forklaring på forbindelsen til et
par eldre verk i min bokhylle som må være
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Våpnet for polske adelige ätten Patek, med
skjold i farver og komplett våpen i strektegning, ur OINTRODUCERAD ADELS KALENDER.

forløpere til denne serien som nu er sin 21.
årgang siden 1935, Tersmedens KALENDER
ÖFVER I SVERIGE LEFVANDE OINTRODUCERAD ADEL
(årg. 1 og 2, 1886 og 1899) samt den i 1912
utgitte NORDISK ADELSKALENDER. I alle tre verk
forefinnes slekter som gjenfinnes i registrene
til herværende kalender. Forøvrig inneholder
kalenderen nyttige artikler om europeisk adel
og adelsheraldikk generelt.
Strektegning men blasonering
SVENSKA SLÄKTKALENDERN er en betydelig større
kalender, også denne bygget opp efter
presenssystemet, dvs. at for tidligere ledd er
kun inntatt det som er nødvendig for å knytte
forbindelsen tilbake til slektens stamfar. Også
her er det et innslag av heraldikk, men kun i
strektegning. Heldigvis er det her inntatt en
blasonering av det aktuelle våpen for de slekter
som fører våpen slik at også her er det
betydningen av våpenets skriftlige beskrivelse
som blir fremhevet. At man på et tidspunkt
kunne får gjengitt også disse våpen i farver
ville være ønskelig, men formodentlig et
vanskelig økonomisk spørsmål siden så vidt få
av de inntatte slekter har et våpen.
Kalenderen er omfangsrik og har meget
nyttige og godt utarbeidede registre til tidligere
årganger, noe som spesielt her er av stor

betydning hvor serien strekker seg tilbake til
1912 og de aller fleste slekter er kun med i et
fåtall av årgangene. Dette er en tversigjennom
velbearbeidet kalender. Om det er noe å påpeke
så er det at for de våpenførende slekter i
kalenderen skulle slektsvåpenet vært plassert
først i artikkelen på linje med navnet på
slekten, mens blasoneringen av våpenet
utmerket godt kan stå på dagens plass i
presentasjonen av slekten.
Dette er gode referanseverk, og når man
ser på hele rekken av utgivelser totalt, er det
et betydelig antall slekter som er presentert
med komplette stamtavler – en parallell til
DANMARKS ADELS AARBOG som i hver utgave
tar med stamtavler for en eller flere slekter,
mens samtlige slekter står alfabetisk med en
presensliste. Ideelt sett skulle man selvsagt
ønsket at alle (eller langt fler) slekter ar
representert med presensliste i hver utgave av
SVENSKA SLÄKTKALENDERN, men dette lar seg
åpenbart ikke gjøre, om ikke annet fordi
deltagelse i SVENSKA SLÄKTKALENDERN baseres
på frivlig deltagelse, mens føringen av slekter
i de nordiske adelskalenderne (Danmarks,
Finlands og Sveriges) følger av medlemsskap
på de respektive Riddarhus eller adelsforening.
Blasonering mangler
SVERIGES RIDDERSKAP OCH ADELS KALENDER er
en god gammel kjenning. Den 104. Årgangen
– år 2007 – følger malen fra de to foregående
utgivelser og befester den nye, mer omfattende
og mer brukervennlige formen Adelskanderen
har fått. Den utgis nu i et langt mer
brukervennlig format. Utmerkede oversikter
og registre, og med nyttige spesialartikler efter
slektenes presenslister, også slekter som i større
grad befinner seg utenfor Sverige er mer
gjennomgående behandlet enn i tidligere
utgaver, ikke minst fordi muligheten til å
innhente informasjon fra Russland har endret
seg til det bedre.
I de siste tre årganger har alle våpen vært
presentert i farver – et meget stort fremskritt

Våbenet for slekten
Kleberg, ur S VENSKA
SLÄKTKALENDERN.

Skjolden fra våbenet for adelige
ätten Linroth, ur
Adelskalenderen.

fra de eldre utgavene hvor tildels svært
kompliserte våpen var presentert i et relativt
lite format med tinkturskraverte våpengjengivelser. Det nye formatet gir et langt bedre
bilde av den svenske adelens heraldikk, men
dessverre så langt som slektenes stamvåpen
angår. Med den disponible plass kan man forstå
at man har valgt denne løsningen, men for å
kunne studere svensk adelsheraldikk i sin fulle
bredde skulle i hvert fall denne anmelder ønske
at både stamvåpenet og det komplette våpen
hadde vært presentert side om side for hver
enkelt slekt. I tillegg mangler enhver
blasonering av skjoldene. Det er å håpe at
redaksjonen for SVERIGES RIDDERSKAP OCH
ADELS KALENDER på et snarlig tidspunkt tar
frem blasoneringer både av stamvåpen og de
komplette adelsvåpnene. For de mer
kompliserte våpen er dette en krevende
oppgave, men det ville dermed også være et
verdifullt tilskudd til blasonering som
videnskap, slik at man fikk presentert en rekke
eksempler på blasoneringer av kompliserte og
sammensatte våpen – og derigjennom øke
nytteverdien av kalenderen for heraldisk så
vel som genealogisk interesserte ved å bidra til
mer kunskap på blasoneringens område. I
denne utgaven er det korte oversiktsartikler
over adelens historiske utvikling og over
heraldikk. Begge felt kunne godt vært gjenstand
for mer omfattende artikler som del av et i
utgangspunktet godt referanseverk.
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Vladimir Iserell

Ryska Heraldiska Kollegiets hemsida, www.gerb.org.ru.

I dagens Ryssland ser man både dåliga
och goda exempel på heraldik.

På 1920-talet upplevde rysk släktheraldik en
kort renässans, men slumrade sedan under
sovjettiden. Först under perestrojkan blev
heraldiken uppmärksammad igen. Heraldiska
institutioner (statliga samt icke statliga)
öppnades och ett inofficiellt regelverk för den
moderna ryska heraldiken skapades. Vissa av
dessa heraldiska kollegier och sällskap bedriver
sin verksamhet i överensstämmelse med god
heraldisk sed. Vissa inte.
Det så kallade Ryska Heraldiska Kollegiet
(Russkaja Geraldicheskaja Kollegija) saknar
anknytning till statliga institutioner, men säljer
sina tjänster för minst på 500 USD. Dessutom
är det inte säkert att beställaren får ett vapen
som är skapat i överensstämmelse med god
heraldisk sed. I Ryssland, precis som i
västerländsk heraldisk tradition anses kronor
och sköldhållare som
rekvisit som är
tillgängliga bara för
adliga
respektive
högadliga ätter.
Brist på heraldisk
kultur, oklara uppfattningar om heraldiken
samt strävan efter att
Vapen för Iosif
tjäna pengar på
Kobzon, välkänd
heraldiken skapar
sångare och ledamot
verkligen
löjliga
av Duman
(riksdagen),
situationer.
Som
oheraldiskt i sin
exempel på detta kan
komposition
man nämna en tjänst
(observera de två
som Ryska Heraldiska
olika blåa
Kollegiet säljer nuförtinkturerna) och
tiden. Fr.o.m. den 1
“kryddat” med krona
december 2006 blev
och sköldhållare.

Ett tillfredsställande exempel på ett modernt
ryskt släktvapen, för släkten Dachenkov,
instiftat 2005.

det möjligt att beställa personliga vapen till
tredje person. Tanke är att ett sådan
”personligt” vapen kan vara en bra överraskning och kan fungera som ett perfekt
födelsedagspresent. Tjänsten kostar minst
1000 USD och kritikerna säger att det är först
och främst underordnade som väljer denna
tjänst för att överraska sina fåfänga och
okunniga chefer.
Samtidigt sprider sig heraldiska kunskaper
sakta men säkert bland den ryska allmänheten.
Fler och fler som tänker anta vapen vänder sig
till kunniga rådgivare. Även de som har vapen
som inte skapades i överensstämmelse med
god heraldisk sed vänder sig till heraldikkunniga för att åtgärda felet och för att göra
sina vapen fullvärdiga. Trots detta återstår ett
stort problem – det finns inget gemensamt
riksomfattande släktheraldiskt register i
Ryssland.
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Teckning: Shelkovenko. Från hemsidan för Offentligt Heraldiskt Register (Geraldika Segodnja), sovet.geraldika.nu.

Modern rysk sl‰ktheraldik

TvÂ senaste HT
I HERALDISK TIDSSKRIFT nr 96 (oktober 2007)
skriver Tom C. Bergroth om nationell identitet
och heraldiska manifestationer i stofurstendömet Finland 1809–1917. Han tar upp bl.a.
användandet av landskapsvapnen vid
öppnandet av lantdagen i Borgå 1809.
Bertil A. Frosell beskriver hur Köpenhamns
romersk-katolske biskop Czeslaw Kozon fått
sitt vapen målat av Ronny Andersen och
upphängt ovanför biskopstronen i St. Ansgars
domkyrka.
Carl Michael Raab skriver om Erik Posses
heraldiska samling, vilken bl.a. innefattar
sköldebrev från 1400- och 1500-talen.
För övrigt berättas om fjärde nordiska
heraldikkonferensen i Hillerød och Allan
Tønnesen avslutar med en minnesruna över
Ernst Verwohlt.
Glada för hovchef
I HT nr 97 (mars 2008) skriver Nils G.
Bartholdy om Bergshammarvapenboken och
dateringen av dess danska avsnitt med hjälp
av Gelrevapenboken.
Den nye serafimervapenmålaren Leif
Ericsson berättar hur han tänker kring
uppmålandet av vapen.
I artikeln ”Ditmarsken-allegori” studerar
Allan Tønnesen om en vägmålning i Danske
Galleri i riddarsalen på Christiansborgs slott.

Vapnet för Studentkåren vid Wilfrid Laurieruniversitet i Waterloo, Ontario, Canada, från
2003 (s. 1) kan blasoneras: Sköld: I fält av
silver en röd lönnkvist med tre blad och en av
en vågskura bildad ginstam av pur pur belagd
med en av en vågskura bildad kavle (bar) av
guld nedanför en lutherros av silver med rött
hjärta och latinskt kors av silver och en antik
lampa av silver med låga av guld. [Rött
hjälmtäcke fodrat med silver.] Hjälmprydnad:
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Michael Dupont skriver
om hur bomärken på
danska Drejø utvecklats
parallellt med delningen av öns
gårdar från 1600-talet
och framåt.
I övrigt berättas
bl.a. om det nya
storkorsvapnet för
kronprinsparets
hovchef och ordensk a p i t l e t s
sekretariatschef
kammarherre Per
Thornit, som den 26
maj 2006 Dannebrogordens storkors. Thornits
Per Thornits vapen.
sköldemärke kan blasoneras i rött fält en ros ovan åtföljd av två
avslitna örnhuvuden, allt av guld.
Örnhuvudena syftar på kronprinsen och prins
Joachim och rosen på kronprinssessan Mary.
Hjälmprydnaden, en glada, står däremot för
Thornit själv.
Bland annat recenseras S UOMALAISIA
VAAKUNOITA. HENKILÖITÄ. SUKUJA. YHTEISÖJÄ,
en vapenbok med finska släktvapen utgiven
av Suomen Heraldinen Seura/Heraldiska
sällskapet i Finland 2006, S KANDINAVISK
VAPENRULLA 2005–2006 och Christian
Braunsteins UTMÄRKELSETECKEN PÅ MILITÄRA
UNIFORMER (2007).
Marcus Karlsson

En uppskjutande sol av guld belagd med ett
par röda lönnfrukter (a pair of maple seeds).
Sköldhållare: Två hökar av guld med lyftade
vingar och vardera försedd med ett halsband
delat av en genomgående strålskura i pur pur
och guld samt stående på en cementplatta
( c e m e n t b e a m ) a v p u r p u r . Valspråk:
NECESSITATIBUS SCHOLASTICORUM PROVIDERE
(latin, ’Att tillgodose studenternas behov’).

Lund, 5 november 2008 kl. 18.30

Jan Raneke var den
drivande kraften
när Societas Heraldica Scandinavica
förra gången hade
en fungerande
lokalavdelning i
Skåne. Hans högtstående och omfattande heraldiska
produktion håller nu
på att ordnas och
systematiseras, delvis i samverkan med
Universitetsbiblioteket i Lund. Kvällen
den 5 november tittar vi på en del av detta
material och studerar hur Jan arbetade
konstnärligt.
Möteslokal är ännu inte fastställd. För
mer information, kontakta Claus K.
Berntsen på claus@heraldik.se eller 0462400021.
Societas Heraldica Lundensis är en lokalavdelning
av Societas Heraldica Scandinavica. Utflykter och
möten ordnas i samverkan med Svenska Heraldiska
Föreningen.

www.heraldik.se/heraldica

Rättelse
nr 67, s. 400: Hjälmprydnaden i Reichenbergsigillet är
en passare korslagd med ett svärd (ej två svärd). Tack
Harald Nissen, Trondheim, för uppmärksammandet!

Nya medlemmar i SHF
1/4 – 30/6 2008
Bengt O. Nilsson, Backmansvägen 14, 511
57 Kiruna
Markku Takkunen, Kvarnbacken 22,
178 93 Drottningholm
Mikael Lundberg, Trädgårdsgatan 5, 172
38 Sundbyberg
Sten Dellby, Lövaskogsvägen 9, 516 92
Äspered
Linn Christiernin, Kyrkbrovägen 14, 461
34 Trollhättan
Anders Melin, Svartbäcksgatan 100 A,
753 35 Uppsala
Elina Palomäki, Säfflegatan 5, 123 44
Farsta
Sören Falk, Soläng 108, 570 72 Fagerhult
Bertil Larsson, Bergsgatan 18 A, 432 45
Varberg
Per-Olof Öqvist, Studentvägen 34:503,
752 34 Uppsala
Christer Norman, Holmgatan 10 A, 211
45 Malmö
Jörgen Ekholm, Sörgårdsgatan 13, 586
46 Linköping
Ingenjören Thore Kollberg,
Kumla, medlem sedan 2004,
avled den 13 april 2007 i en
ålder av 80 år. Han var
informationschef vid Johnson
& Johnson AB i Rotebro, ett företag som
tillverkar sjukvårdsprodukter. Som pensionär
kunde han fördjupa sig i släktforskning. Om
släkten och vapnet, som han antog 2004, se
VAPENBILDEN nr 62 (2005), s. 312.
Arne Ekenkrantz, Avesta,
medlem sedan 1983, avled den
1 juni 2007 i en ålder av 69 år.
Även han ägnade sig åt
släktforskning. Han antog
vapnet 1980 och publicerade det i SKANDINAVISK VAPENRULLA 261/1982.
Fredik Löwenhielm, Stockholm, avled den
11 maj 2008 i en ålder av 91 år. Minnesord
kommer framöver.
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Teckningar: Ronny Andersen.

Jan Raneke
in memoriam

Hur vapen
anv‰nds
Målning: Davor Zovko.

Redaktionen tar tacksamt emot exempel på
vapenframställningar till denna bildserie.

Inspiration till arkitektur. Här Stävlö i Åby
socken utanför Kalmar, som avser att
påminna om trappgavlarna i grevliga ätten
Posses stamvapen. Slottet uppfördes 1860
efter ritningar av greve Carl Otto Posse själv.

På bestick. Här några svenska exempel med
sköldar, ibland krönta, och tredje fr. v. är ett
alliansvapen under gemensam krona.

På flagga. Här syns Kungl. Vitterhetsakademiens heraldiska emblem med solur
och solstrålar av guld i blått fält återgivet
med valspråk (latin, ‘Den mäter med (hjälp
av) solens fortskridanden’) och namn
omskrivet motivet på samma sätt som i
akademiens sigill.

Denna sten har hittats på den under kriget
förstörda begravningsplatsen i Viborg. Jag
har visat bilden i Estland och Ryssland utan
resultat, så vapnet är knappast österifrån.
Viborg hade också mera kontakt med tyska
handelsstäder. Tacksam för eventuell upplysning, som kan sändas till redaktionen.

Henrik Degerman.

Vladimir A. Sagerlund 2005.

Vykort, här för kardinal Alojzije Stepinac,
Kroatien, saligförklarad 1998, respektive för
Anders Arborelius, sedan 1998 biskop av
Stockholms katolska stift. Vykorten kan
beställas från Msgr. Stjepan Biletic, Katolska
biskopsämbetet, Box 4114, 102 62
Stockholm, för 8 kr/st (2–9 kort), 6 kr/st
(10–19 kort) eller 4 kr/st (20 eller fler kort).
Överskott går till den katolska biståndsorganisationen Caritas Sverige.
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Henrik Degerman

