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OMSLAGSBILD Det vapen som framröstats
som Årets vapen 2008 är antaget av
Gunnar Årvik, Bälinge (18 p). På andra
plats kom vapen Brumberg (10 p) och
vapnet för Hudiksvalls tingsrätt (8 p).
De vykort som utlottades bland dem
som röstat tillföll Per Thomsen, Lund.

Efter ett års uppehåll för kraftsamling är matrikeln
äntligen tillbaka! Vi kallar den nu för VAPENRULLA
OCH MATRIKEL, för det är trots allt främst den färgrika
vapenprakten som glädjer en heraldiker när man
bläddrar i den. Ungefär 2 av 3 av föreningens medlemmar är vapenförande och det syns verkligen här.
Ronny Andersen, som ritat alla matrikelvapen
sedan 2002, har nu lämnat över uppdraget som
matrikeltecknare till Carl Anders Breitholtz. Varmt
tack till Ronny för en ovärderligt insats! Hans
teckningar i toppklass har starkt bidragit till
matrikelns stora framgång. Och ett varmt välkommen
till Carl Anders, som redan hunnit teckna mer än 50
vapen för rullan.
Vapenrullan bjuder på en hel del nyheter jämfört
med tidigare år. Som syns redan på omslaget har vi
valt att uppmärksamma alla våra förtjänstmedaljörer
lite extra denna gång. De har alltid haft ett
hederstecken vid sitt namn i matrikeln, men nu har
vi även samlat motiveringarna till varför de beviljats
medaljen på ett uppslag. En annan nyhet är att
avsnittet GUIDE TILL HERALDIKSVERIGE utvidgats till
att omfatta motsvarande instanser i hela Norden.
För att knyta an till Svenskt Vapenregisters
verksamhet har vi även lagt in en artikel om
släktvapenrätt. Observera att vapenrullan omfattar
de vapen som medlemmarna anger att de för, utan
att häroldskollegiet granskar och prövar vapnen. Om
man vill få en kvalitetsstämpel på sitt vapen bör
man anmäla det till Svenskt Vapenregister. I nästa
tryckta vapenrulla har vi för avsikt att ange vilka
vapen som är granskade och registrerade, vilket redan
nu är genomfört i vapenrullan på heraldik.se.
Observera också att det är rullan på nätet som är
källan till den tryckta. Där finns också alla
blasoneringar och nya vapen och bilder läggs in
kontinuerligt.
ILLUSTRA DE HERALDICA

Henric Åsklund
Ordförande i SHF
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Danmarksnära årsmöte
Marcus Karlsson

Uppslutningen var god och drygt tjugo
medlemmar samlades för att efter ordföranden
Henric Åsklunds inledning och utdelandet av
SHF:s förtjänstmedalj höra på tre intressanta
föredrag från medaljörerna. Nils G. Bartholdy
talade om ”Det danske rigsvåbnet fra Margrete
I til Margrete II” och gav rikligt med
illustrationer till utvecklingen av det danska
riksvapnet från Kalmarunionen till dags dato.
Poul greve Holstein gav i sin föreläsning en
bild av hur vapenförandet i hans mödernessläkt
Bertoch sett ut.
Därpå följde en paus med kaffe och kaka.
Under denna paus slutfördes också röstandet
på Årets vapen 2008. Resultatet, se omslaget.
Efter kaffepausen följde det sista föredraget
av Allan Tønnesen om ”Enevoldsarve-

Bänkraderna håller på att fyllas inför
årsmötet.

Foton: Joakim Pauli.

I ett Lund där våren nästan hade ankommit,
hölls årsmötet den 7 maj på Grand Hotel.
Detta är första gången sedan stadgeändringarna som årsmötet hålls utanför
Göteborg.

Medaljörerna Poul greve Holstein, Allan
Tønnesen och Nils G. Bartholdy.

regeringsakten 1661 og dens 1600 segl”, en
genomgång av de inte alltid heraldiska sigill
som fanns på den akt som införde kungligt
envälde i Danmark. Tønnesen passade också
på att framföra SHS:s tack och uppskattning
till SHF.
Sedan avhölls den sedvanliga föreningsstämman, där det var några nyheter i den nya
styrelse som valdes. Lennart Wasling tar plats
som suppleant och kassör och Ingmar Apelstig
valdes till revisor. Martin Sundqvist valdes till
revisorssuppleant. I övrigt omvaldes den
sittande styrelsen.
SHF hade också nöjet att från Martin
Sundqvist mottaga det första registreringsbeviset från SVK. Årsmötet avslutades med
traditionsenlig middag och trivsamt samkväm.
78:2009 Vapenbilden 3

Nya vapen
VAPENBILDEN strävar efter att omnämna
alla vapen nytillkomna i Sverige från och
med år 2000. I de fall vapnen ej tillkommit
i samarbete med Riksarkivet (dvs
statsheraldikern) och deras ägare ej är
offentliga myndigheter sker publicering i
denna serie efter att vapnen först införts
i Svenskt Vapenregister. Anmälan av nya
vapen görs till Svenska Vapenkollegiet,
www.heraldik.se/svk.

Psyopsförbundet
Förbundet är ett
rikstäckande
specialförbund inom
Försvarsutbildarna.
Psyop är en förkortning
av
psykologiska
operationer.
Modellritning levererad
av Riksarkivet den 2 februari 2009.
Sköld: I svart fält en merkuriestav av guld
framför två i cirkel och på varandra lagda
ormar av silver med svart sicksackband längs
r yg gen och röd beväring.
Teckning: Vladimir A. Sagerlund.

Jonlund
Antaget av landstingsrådssekreteraren Rasmus
Jonlund, Stockholm, 2007. Släktnamnet antogs av
vapenantagarens
far, bagaren Rolf
J o n l u n d ,
Mariestad, och
dennes bror.
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Sköld: I rött fyra liljor, ställda en, en och två,
mellan två stolpvis ställda fjäder pennor med
fanet vänt inåt, allt av guld. Hjälmtäcke: Rött
f o d r a t m e d g u l d . Hjälmprydnad: E t t
uppskjutande rött örnhuvud med beväring av
guld, i näbben hållande en stång av guld med
en röd vimpel belagd med fyra bjälkvis odnade
liljor av guld. Valspråk: INTEGER LIBERQUE
(latin, ’Ärlig och fri’).
SV-56.
Teckning: Magnus Bäckmark.

Pilblad
Antaget 2001 av Åke
Pilblad, kyrkoherde
i Ransbergs pastorat, med familj,
Tibro. Släktnamnet antogs av
hans farfars farfars farfars far,
länsmannen
Daniel Pihlblad
(född 1695), bosatt i Värla i Stora
Mellösa socken i
Närke. Släktens äldste kände stamfader är
dennes farfar Anders Jönsson Hollender (död
1694), hammarsmedsmästare vid Billsbro
under Högsjö gård i Västra Vingåkers socken i
Södermanland.
Sköld: I rött en pilspets av guld åtföljd
ovan av två treblad, allt av silver. Hjälmtäcke:
Rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett grönt
andreaskors. Valspråk: VI HAR FUNNIT MESSIAS.
SV-7.
Teckning: Vladimir A. Sagerlund.

De hädangångnas heraldik
Inga von Corswant-Naumburg

Återanvänd vit broderad länsfana för Erik Dahlbergh i Turinge kyrka i Södermanland,
grevefanan.

Cecilia Candréus: DE HÄDANGÅNGNAS HERALDIK.
EN STUDIE AV BRODERADE BEGRAVNINGSFANOR CA 1670–
1720, Gidlunds förlag, Hedemora 2008. ISBN
978 91 7844 750 3. 346 s., inb., ill. i sv/färg.
Pris: 220–350 SEK.

Våren 2008 disputerade Cecilia Candréus vid
Uppsala universitet inom ämnet textilvetenskap med en avhandling om begravningsfanor från ca 1670 till 1720. Under åren kring
senaste sekelskiftet har det lagts fram ett flertal

avhandlingar där just ceremonierna kring
begravningsseder stått i centrum. Forskare har
behandlat likpredikningar, epitafier, huvudbaner och kungliga krönings- och begravningsceremonier från svensk stormaktstid. Och
under hela perioden var de heraldiska vapnen
närvarande som tecken på ätt och anor.
På tidiga kopparstick och teckningar som
visar kyrkointeriörer kan man ibland se fanor
som pryder kyrkorum och gravkor. Fanorna
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är försedda med monogram eller vapen och
kan vara svarta eller vita. Det är speciellt de
broderade vita fanorna som Cecilia Candréus
har studerat. Hon har undersökt dessa
länsfanor, hur de användes, materialet i
fanorna, broderiteknik, pärlstickare som
hantverkarna kallades, hur upphandlingen gick
till och också den återanvändning av fanor
som förekom. Avhandlingen avslutas med en
katalog över bevarade länsfanor och kungliga
begravningsfanor, därtill en översikt över de
pärlstickare som var verksamma i Stockholm
1640–1720. Som den finska opponenten
intendent Helena Edgren förtjust noterade:
detta är en gammaldags klassisk avhandling.
Candréus definierar och använder ordet
fana om en duk monterad på en fanstång, hon
klargör skillnaden mellan begravningsfana och
gravfana. De vita broderade länsfanorna som
användes vid begravning är oftast kvadratiska
och fästa i fanstången vid fanans övre sida.
Till skillnad från dessa finns det vita målade
länsfanor som användes vid kröning fram till
1675. De vita målade fanorna användes vid
regentskifte då förläningar skulle befästas på
nytt genom att den nye konungen överräckte
den vapenprydda fanan som ett tecken på
tidigare godsförläning till läntagaren och
samtidigt en bekräftelse på fortsatt rätt till
området. Läntagarna fanns inom det översta
skiktet av adeln, rikets grevar och friherrar.
Candréus studerar ingående de vita broderade
länsfanorna som tillverkades i hög relief med
guld och silvertråd. De första fanorna kan
dateras från och med 1670. För en heraldiskt
intresserad läsare är det viktigt att veta vem
som gjorde förlagorna till de broderade
vapnen. Men som tidigare forskare upptäckt
är det svår att hitta en bevarad förlaga. I
enstaka fall kan ett namn vara nämnt i
räkenskaperna men själva vapen- och dekorteckningen finns inte bevarad. Samma
vapenförlaga som användes av bildhuggaren
till huvudbaneret i trä, kunde användas för
den vita broderade länsfanan. Enstaka
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Vit broderad länsfana för Erik Dahlbergh i
Turinge kyrka, friherrefanan.

ritningar för broderier finns bevarade i TessinHårlemanska samlingen.
Dyrare än träsnideri
Pärlstickare, som hantverkarna kallades, får
ett eget kapitel där författaren utreder skråets
regleringar och berör även prissättningen med
bestämda taxor med hänsyn till arbetets
omfattning. Arbetet med de vita fanorna som
skulle broderas på båda sidor tog åtskilliga
månader att utföra och kostade betydligt mer
än bildhuggarens arbete med huvudbaner i trä.
Avsnittet om återanvändning av dessa
broderade arbeten visar på en sparsamhet hos
stormaktstidens högsta skikt som man inte
väntat sig. Även inom kungahuset och hovet
återanvändes dyrbara silver och guldbroderier.
Fanor, i motsats till huvudbaner, kunde
användas fler gånger inom en släkt. Så gjordes
inför Erik Dahlbergh begravning 1703, där
sonens vita grevefana försågs med ett
rektangulärt tygstycke med broderad text som
berörde generalguvernören.
Cecilia Candréus avhandling, med ett informativt bildmaterial, är ett bra komplement
till övrig forskning om stormaktstidens pompa
funebris och barockens textila hantverkare.

Bengt O Nilsson

I Västeråkers kyrka i Uppland finns en av
vårt lands märkligaste gravar, som på sitt
tillkomstsätt och sin omfattning inte står
de kungliga gravarna i Vreta, Varnhem,
Stockholm och Uppsala efter.

Någon gång under senare delen av 1320-talet
lät fru Ramborg till Vik uppföra detta märkliga
minnesmärke. Hon var en av landets rikaste
personer och hade råd att anlita konstnärer
och hantverkare från det pågående
domkyrkobygget i Uppsala för att låta bygga
sin egen kyrka. Man vet att fru Ramborg lät
bygga kyrkan som ett minnesmärke över sig
själv och med avsikt att där få sin grav. ”En
tydlighet och enträgenhet utöver det vanliga
präglar fru Ramborgs till Vik grav i Västeråkers
kyrka. Det primära i hela denna byggnad har
varit själva graven, närmare bestämt dess
viktigaste del, den 1327 daterade kopparhällen.
Kring denna har sedan kyrkan byggts” (Göran
Lindahl, GRAV OCH RUM, 1969, s. 60).
Det som främst tilldrar sig uppmärksamhet
är själva hällen, en ytterst dyrbar gravprydnad,
troligen tillverkad i Flandern. Utöver fru
Ramborgs häll finns i Skandinavien endast två
sådana här hällar bevarade, en i Ringsted i
Danmark, lagd över kung Erik Menved och
hans gemål drottning Ingeborg, och en över
biskop Henrik i Nuosis kyrka i Finland.
På hällen finns bland annat en stor bild av
Ramborg själv ingraverad, och två vapen:
Sparre av Vik, som var vapnet för hennes
andre make Arvid Gustavsson, och And,
hennes eget vapen.

Sölve Gardell: Gravmonument från Sveriges medeltid (1946).

Fru Ramborgs minnesmärke

På översta bilden syns gravnischen och hur
gravhällen är lagd i dess botten. På bilden
därunder syns en avritning av gravhällen.
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Foton: Bengt O Nilsson.

Till vänster, detalj från fru Ramborgs gravhäll. Här ses hennes vapen, tre änder på en balk,
vilka snarare liknar tre skator eller trastar. Till höger hennes vapen som det gestaltar sig på
takfrisen i riddarsalen på Vik, målat vid en restaurering 1858–60. Färgerna på bilden stämmer
med de färger som det i gravnischen målade vapnet hade enligt Peringskiölds beskrivning.

Kanttexten lyder, översatt: ”Herrens år 1327.
Jag är fru Ramborg till Vik. Min fader hette
Israel. Milde Kristus, hjälp mig! Du är vilan
och fridens väg.”
Ovanför gravnischen finns en kalkstensplatta (ej med på bild) med en inskription.
Den är en testamentsurkund och lyder:
Herrens år 1331 lät jag, Ramborg från Vik,
dotter till herr Israel, en gång Upplands
lagman, bygga denna nya kyrka i Åker på
egen bekostnad, och jag gav till prästbordet
sex öresland i Lunda och ett öresland i
Holmbro på det villkoret att prästen på
stället skall vara skyldig att läsa en mässa
för min själ varje vecka. Till denna kyrka
gav jag vidare ett halft markland i Berga
och Lunda. Två öresland i Berga gav jag åt
klockaren för att han skall ringa vid denna
mässa. Den vördnadsvärde fadern herr
Olof Björnsson från Forsa, ärkebiskop i
Uppsala, har stadfäst detta.
Nedanför nischen finns en motsvarande
stenskiva med följande text:
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Jag Ramborg, som ligger här, anropar alla
rättänkandes ädelmod att de inte må tillåta
någon att ta bort denna kopparhäll som är
lagd över mig. Men om någon plundrar
min grav må Gud vedergälla det. Bed för
mig.
Fru Ramborg till Vik tillhörde högfrälseätten
And och förde tre gående änder på en balk i
sitt vapen. Hon är belagd i källorna mellan
1296 (då hon gifte sig första gången) och 1331
(ovannämnda inskrift). En syssling till henne
(hennes farmors brorsons dotter) var den
Heliga Birgitta.
Peringskiölds teckning av fru Ramborgs
grav är från 1707. Vapensköldarna i nischen
tillkom betydligt senare än gravens byggande,
men de torde ha varit medeltida. Efter ett
åsknedslag 1634 och därpå följande brand
vitlimmades kyrkan. Dess målningar knackades
fram och ”förbättrades” 1870. I gravnischen
utfördes helt nya målningar i tidens stil, men
på samma tema som de tidigare, dock utan
vapensköldar.

Sölve Gardell: Gravmonument från Sveriges medeltid (1946).

Foto: Riksarkivet.

Fru Ramborgs och herr Arvids sigill.

Vi vet hur de fyra vapnen i gravnischen såg ut
tack vare Peringskiölds beskrivning av dem:
”Inne i grafhwalfs wäggen finns 4 wapnar,
öfwerst står ett wapn emot wenster handen
förwändt med 3 grå fuglar på en hwit bielke
[läs: balk] i blått fiäld, hafwandes under sig ett
Bielkewapn i blått fiäld. På wänstra handen
emot står öfwerst ett hwitt leijon med gul
krona i blått fiäld, under hwilket finnes ett
rödt Sparre-wapn i brunt fiäld”.
1400-talshedersbetygelse
De två mittersta sköldarna syftar alltså till fru
Ramborgs föräldrar, riddaren och lagmannen
Israel Andersson (And), död 1289, och
Ramfrid Gustavsdotter (lejon), som levde
1305, men troligen var död 1308. K. H.
Karlsson framför i PERSONHISTORISK TIDSKRIFT
1906, s. 27–36, att fru Ramfrid var syster
(osäkert om helsyster eller annars halvsyster
på mödernet) till västgötalagmannen Bengt
Hafridsson, känd 1286, som förde ett upprest
lejon i sitt vapen, dock inte krönt som på
teckningen. Färgsättningen blått-silver är
belagd för en av hans efterkommande, död
1412, men i Ranekes SVENSKA MEDELTIDSVAPEN
omnämns inte färgbelägget som målningen i
gravnischen ger.
Samme Karlsson framför också teorin att
Bielke- och Sparrevapnen avser fru Ramborgs
sondotter Margareta Arvidsdotter (Sparre av
Vik) som var gift med riddaren Ture Bengtsson

Fru Ramborgs sondöttrar, systrarna Ramborg och Birgitta Gustavsdöttrar, vilar också
i Västeråkers kyrka. På sin gemensamma
gravhäll från 1300-talets mitt flankeras de
av sitt fädernevapen Sparre (av Vik) och
mödernevapen (tre rutor). Ursprungligen låg
hällen i kyrkans kor, nedanför fru Ramborgs
gravnisch. Kronorna symboliserar att de
avlidit som jungfrur.

(Bielke), död 1414. Troligen lät deras son,
väpnaren Sten Turesson, död 1431, dåvarande
ägare till Vik, måla vapnen för fru Ramborgs
föräldrar för att hedra minnet av de första
kända ägarna till Vik, och lät då också måla
sina egna föräldrars vapen därunder.
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Ortsstämplar med rikt innehåll
Willy Gustafsson

Här meddelas några kompletteringar till
Magnus Bäckmarks och Marcus Karlssons bok KYRKANS MÄRKEN – VAPEN, STÄMPLAR,
SIGILL, EMBLEM (2006).

Jag har granskat flyttningsattester från ett tiotal
socknar på småländska höglandet på
Landsarkivet i Vadstena. Detta i jakt på
stämplar eller sigill från pastorsämbetena.
Resultatet är väldigt varierande, då ungefär
hälften av de undersökta församlingsarkiven
har kvar flyttningsattester fram till omkring
år 1900. Vissa pastorer stämplade konsekvent
alla handlingar, medan flertalet inte satte någon
stämpel på papperet.
Plats för stämpel
År 1894 tycks man ha infört förtryckta
standardformulär där längst ned finns en
punkterad cirkel med plats för stämpeln. Då
hade också de flesta församlingar skaffat sig
gummistämplar, vanligen med något
korsmotiv.
Ett par sigill fångade mitt intresse. Det från
Svinhults församling i södra Östergötland
verkar något gammaldags och litet naivt:
SUINHULTS SOKENS SIGIL, med bokstaven N
spegelvänd.
Upphovsman känd
Ett annat från Björkö pastorat i nuvarande
Vetlanda kommun påminner till sin utformning
starkt om de sigill som gravören Gustaf Adolf
Unérus tillverkade under första hälften av
1800-talet. Han är känd för avbildning av de
flesta godländska kyrkorna på sigillstampar.
Efter tiden på Gotland var han verksam inom
både Linköpings och Växjö stift, enligt uppgift
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från docent Bengt Stolt i Uppsala. I Björkös
fall visar bilden en offereld brinnande på ett
altare framför ett kors. På sidorna av altaret
syns två träd och ovanför det hela en strålande
sol. Under bilden är en (här otydlig) hänvisning
till ett bibelställe inskriven.
Skolhandlingar
Jag får då och då idéer om hur man kan få
fram flera stämpelavtryck av denna typ. Senast
har jag ägnat ett antal timmar på nämnda
landsarkiv åt intagningshandlingarna till
läroverken. De finns samlade under arkivbeteckningen Undervisningsanstalter. Det var
just på sådana blanketter som mitt intresse för
pastorsämbetens stämplar började för drygt
50 år sedan.
På Landsarkivet fanns mitt och mina
skolkamraters åldersbetyg prydligt inbundna i
stora böcker. Det blev rena julafton för mig
att bläddra igenom sådana samlingar av
dokument. Jag började med Nässjö läroverk
och fortsatte sedan med Eksjö, Vetlanda,
Tranås och Jönköping m. fl. Landsarkivets
personal har hjälpt mig med kopieringen av
ett hundratal stämpelavtryck, vilket har givit
mig en god bild av hur stämplarna utvecklats
från 1920-talet och fram till 1967. Några
senare samlingar finns inte på detta arkiv p.g.a.
ändrad skollagstiftning.
Kyrkbilder vid 1900-talets mitt
Fram till 1930-talet dominerar korsen som
motiv, men sedan kommer det stora antalet
kyrkor. För Eksjö kommun finns nästan alla
sockenkyrkor avbildade på stämplar.
Eksjö har länge varit en betydande
militärstad med många inflyttningar från andra

Stämplar av heraldiskt intresse som ej kommit med i KYRKANS MÄRKEN. I varierande grad kan
motiven anses vara heraldiska eller möjliga att heraldisera till eller åtminstone tas som
utgångspunkt till vapen. Det gäller inte nedersta raden, vars tre stämplar medtagits här av
andra skäl; Helsingborgs som ett tidigt exempel på kyrkomotiv, Götlundas för den oväntade
romerska hjälmens(?) skull – eller vad det nu är – och Svinhults för sin naiva prägel.

landsdelar. Därför finner man på elevernas
personbevis många stämplar från orter runt
om i Sverige.
Hovs församling söder om Vadstena har en
stämpel med latinsk text och en vackert
tecknad ärkeängel Mikael med vågskålar.
Lönneberga har valt ett träd, förmodligen en
lönn, som växer på ett berg. Byarum i Vaggeryds
kommun har en ur en molnsky framskjutande
bepansrad arm hållande en yxa i ett fält med
stjärnor. Årtalet 1655 är inskrivet i bilden.
Falköping och Åseda har en bild av S:t Olof. I
förstnämnda fall bär helgonet stadens vapen.
I sistnämnda fall är helgonbilden tecknad efter
en snidad bild i kyrkans altarskåp från 1400-

talet (bilden t. h.). Åseda kyrka var
troligen helgad åt S:t Olof.
I Kumlas stämpel används en
nyteckning av den bild som tidigare
är känd från socknens 1700-talssigill:
en avstött stolpe uppskjutande från
ett kummel (stenhög) på mark.
Sockensigill och pastoratsstämplar
erbjuder ett fascinerande studium.
Post- och järnvägsstämplar i alla ära, men jag
anser att denna typ av ortsstämplar är den
förnämsta av de som finns och har funnits.
R e d : s a n m : Fler kompletteringar till
KYRKANS MÄRKEN finns i VAPENBILDEN nr 69,
s. 490 ff., nr 73, s. 11, och i detta nr, s. 15.
78:2009 Vapenbilden 11
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Några intryck av nordamerikansk
heraldik
Carl Anders Breitholtz
Heraldiken i den huvudsakligen engelskspråkiga delen av Nordamerika, d.v.s. i
Kanada och USA, bygger på en lång
tradition.

The Canadian Heraldic Authority (CHA) är
en officiell organisation under generalguvernörens ledning som utfärdar heraldiska
vapen, flaggor och märken till privatpersoner
och organisationer av olika slag. Heraldiken är
här en del av landets officiella belöningssystem
för hedrande insatser för sina medborgare och
organisationer. CHA är nära lierat med
brittiska officiella heraldiska organ. En privat
sammanslutning är The Royal Heraldic Society
of Canada, som grundades 1966. Den utger
bl.a. ett nyhetsbrev och en tidskrift – THE
GONFANNON resp. HERALDRY IN CANADA.
Tradition och kåranda
Efter den amerikanska revolutionen 1776 har
heraldiken i USA utvecklats i sina egna banor,
men sambandet med europeisk heraldik är
ändå påfallande. 1919 infördes ett samordnat
program för den militära och federala
heraldiken på initiativ av president Woodrow
Wilson. Året därpå antog U. S. Army ett
officiellt vapen. En målsättning blev att med
hjälp av bl.a. heraldiska emblem söka skapa
och utveckla en tradition och kåranda. Vapen
för regementen och andra militära enheter
skapades så att den enskilde soldaten skulle
känna igen sig i och på olika sätt hedra sin
egen enhet. 1949 bildades The United States
Army Institute of Heraldry med särskilt ansvar
för utveckling och vård av den militära men
också civila federala heraldiken i USA.

Några nyregistrerade amerikanska vapen, ur
THE ARMIGER’S NEWS nr 4 2007.

En motsvarighet till Svenskt Vapenregister och
Heraldiska Källan finns i U.S. Heraldic
Registry, som bildades 2005. Det är ett privat
företag som utför fri registrering av samtida
och historiska heraldiska vapen. Målet är att
samla och bygga upp en databas av heraldiska
78:2009 Vapenbilden 13

vapen och emblem genom hela samhället till
allmänhetens tjänst. Det finns även fler privata
organisationer som utför registreringar av
heraldiska vapen i USA, nämligen The
Augustan Society, The Committee on Heraldry
of New England Historic & Genealogic
Society och The American College of Heraldry.
Kollegium och sällskap
Den sistnämnda organisationen, The American
College of Heraldry (ACH), bildades 1972.
Den ser som sin uppgift ”att studera och
föreviga heraldiken i Förenta Staterna och
utomlands”. Den ger ut ett par publikationer,
ARMIGER’S NEWS och THE HERALDIC REGISTER
OF AMERICA, där alla vapen som registrerats av
kollegiet publiceras.
The American Heraldry Society (AHS)
bildades 2003 som ett ”lärt sällskap som
främjar heraldiska studier och utbildning i
heraldik” bland medborgare i USA. Den ger
också ”råd i frågor som rör lagligt skydd av
vapenföring i USA och i utvecklingen av en
distinkt amerikansk heraldisk tradition”.
Tidskriften THE AMERICAN HERALD utkommer
med två nummer per år.
Dessa båda sistnämnda organisationer har
således heraldiska studier på programmet.
Medan The American Heraldry Society har
den dynamiska ambitionen att bredda
kunskapen om heraldik i USA och att utveckla
en heraldisk tradition i landet förefaller mig
The American College of Heraldry vara mer
inriktat på tillämpning, dokumentation,
registrering. Det är verksamheter som
kompletterar varandra.
Från Kristusmonogram till tomahawk
I höstnumret 2007 av THE ARMIGER’S NEWS
återges inte mindre än 101 vapen. Sexton av
dem presenteras i färg. Dessa återges även
tecknade i svartvitt med blasonering, bakgrund
om vapentagarna och något om idén och
historiken kring vapnens tillkomst.
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Motton, stridsrop och valspråk är betydligt
vanligare i amerikansk heraldik än i nordisk.
De flesta är på latin eller engelska, många
tänkvärda, såsom domarens D. S. Bouschor’s
motto JUSTICE WITH MERCY eller P. R. Rioux
valspråk TRUTH PREVAILS.
Många vapen präglas, tycker jag, av fantasi
och variationsrikedom. Här finns exempelvis
D. R. Wootens sköld (se bilden ovan), där
vapenbilden är ett sinnrikt utformat
flätmönster. På en vulst över skölden vilar ett
med drakvingeformade öron försett manshuvud. Ett annat vapen återges i form av en
kvadratisk heraldisk flagga. Här finns också
några kyrkliga dignitärers vapensköldar under
traditionsenliga hattar med band och tofsar.
F.ö. förefaller kristna emblem, som kors i olika
varianter och Kristusmonogram, vara mer
vanligt förekommande än vad vi svenskar är
vana vid i nyskapade vapen.
De flesta vapentagarna är, som i vårt land,
män, men här finns ändå
åtminstone några kvinnors
vapen. På tal om damer
återges ett ordensvapen
för The Kappa Alpha
Order, Lexington,
Virginia, som för
devisen DIEU ET LES
DAMES med en beskyddande stridsyxa
eller kanske tomahawk i hjälmprydnaden (se bilden här
intill).

The Canadian Heraldic Authority –
www.gg.ca/heraldry
The Royal Heraldic Society of Canada –
www.heraldry.ca
The U. S. Army Institute of Heraldry –
www.tioh.hqda.pentagon.mil
The U. S. Heraldic registry –
www.usheraldicregistry.com
The Augustan Society – www.
augustansociety.org
The Committee on Heraldry of New
England & Genealogic Society –
www.makepeace.ca/nehgs
The American College of Heraldry –
www.americancollegeofheraldry.org
The American Heraldry Society –
www.americanheraldry.org

Nya medlemmar i SHF
1/1 – 13/3 2009
Ulf Persson, Alphyddevägen 15, 131 35
Nacka
José Magnus Mireles, Kyrkogårdsgatan
22, 752 24 Uppsala
Pål Langöe-Conradsen, Kristianstadsgatan 41 A, 214 35 Malmö
Mikkael Torp, Gissebäck Solbacka, 571 93
Nässjö
Poul greve Holstein, Berggrensgade 56, DK2100 København
Nils G. Bartholdy, Dalgas Boulevard 63,
DK-2000 Frederiksberg
Allan Tønnesen, Ålholmvej 78, DK-2500
Valby
Carl Wingård, Slätåkersgatan 21, 432 37
Varberg
Född
Karl Folke Pontusson Hedberg,
född den 13 mars 2009, son till
Pontus Hedberg och Eva-Lotta,
född Lindberg, Uppsala.

MB.

Några heraldiska
organisationer i
Kanada och USA

Viksjö
socken
Socknen, i Ångermanland, har en björn
gående på mark i sitt
sigill, känt från 1805. Viksjö utbröts som
kapellförsamling till Stigsjö ur Västanå
bruksförsamling 1771. Motivet är möjligen
ett svar på vargen i sigillet för närbelägna
Säbrå (vilken ska ha valts p.g.a. av att ett
öknamn på säbråbor var ”vargar”), men
passar i alla händelser den skogtäta socknen.
Avritning ur Lars-Ola Norén: SVEDJERÖK.
DEN FINSKA KOLONISATIONEN I VIKSJÖBYGDEN
(1985). Sigillet finns inte med i KYRKANS
MB
MÄRKEN (2006).

David Ankarstierna, kyrkoherde emeritus, Värnamo, SHFmedlem sedan 2004, avled den
30 januari 2006 i en ålder av 67
år. Han hette förut Möller, men
bytte 1993 namn till Anckarstierna. Året
därpå antog han vapnet (se SKANDINAVISK
VAPENRULLA 490/1995). Han stämdes för
namnintrång av dansken Hans
Anckarstjerna (som f. ö. med orätt utgav
sig tillhöra den friherrliga ätten
Anckarstierna) och fick ändra
namnstavning, se Martin Sunnqvists
artikel ”Stjärnornas kring” i VAPENBILDEN
nr 55, 2003, s. 111. Ankarstierna har
sedan 70-talet gjort sig känd som ”Sveriges
motorpräst fader David” för sitt
deltagande som talare och själasörjare i
racerbiltävlingssammanhang och har gett
ut en uppmärksammad bönbok (1983).
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Avliden

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 ,
Vapnet för Fallskärmsjägarskolan (FJS), Karlsborg,
här med sköldens bild överlagd av två korslagda
svärd, vilka inte hör till vapnet.
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