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OMSLAGSBILD Epitafium med alliansvapen
för friherre ”Herr Christiern GabrielSon”
(Oxenstierna) och ”Fru Beata Carls-
Dotter” (Gera) i Mariakyrkan i Sigtuna.
Här framgår att fru Beata, som sin fader,
förde en vit spets i blått fält i sitt vapen.
Beatas anvapen ägnas en artikel på
s. 8–9. Foto: Bengt O Nilsson.

Heraldisk julafton
Bästa medlemmar,

I slutet av maj samlades Heraldiknorden på Kungliga
Slottet i Stockholm för den 5:e konferensen i
Societas Heraldica Scandinavicas konferensserie som
startades i Kalmar 2001. Med anledning av SHS:s
50-årsjubileum och tack vare konferensgeneralen
Tom Bergroths goda kontakter var inramningen den
pampigast tänkbara, se referat på sid. 3. Samman-
fattningsvis var det heraldisk julafton hela långhelgen!

I sedvanlig ordning avhölls ett möte mellan
heraldikföreningarna i Norden, denna gång även med
representanter från Collegium Heraldicum Fennicum
och Societas Heraldica Islandica. En angelägen sak
som togs upp är behovet av en omarbetad nyutgåva
av Nordisk heraldisk terminologi från 1987. Dels
för att den snart är slutsåld, dels för att det finns ett
behov av ytterligare samordning av terminologin
mellan de olika språken; i dagens utgåva är det inte
alltid exakt samma vapen som faktiskt blasoneras.

För drygt ett år sedan skrev jag i ordförandeordet
om Jan Ranekes heraldiska kvarlåtenskap. Som jag
hade det stora nöjet att kungöra i samband med mitt
minnesföredrag över Jan på konferensen har vi nu
beviljats medel för projektet att digitalisera och
tillgängliggöra Jans unika register över europeiska
medeltida vapen: 50 000 kr av Stiftelsen Läng-
manska Kulturfonden och 25 000 kr i Kulturstöd
av Riddarhuset. Ytterligare ansökningar är under
beredning för att nå målet 100 000 kr, men redan nu
för jag samtal med Universitetsbiblioteket i Lund
kring en projektstart under hösten. De handmålade
sköldarna på de uppskattningsvis 8 000 register-
korten är fantastiska små konstverk och skäl nog att
göra bevarande och tillgängliggörande av materialet
angeläget. Därtill kommer fakta om vapnen, inklusive
utförliga källhänvisningar, som gör registret
vetenskapligt värdefullt. Mer om detta projekt i
framtida VAPENBILDEN.

ILLUSTRA DE HERALDICA

Henric Åsklund
Ordförande i SHF
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Til l  heder smed lmmar a v  S HS utnämndes
Bengt Olof Kälde, Nils G. Bartholdy, Allan
Tønnesen och Poul greve Holstein. Diplomen
hade utformats av Ronny Andersen (längst t.v.).
Greve Holsteins diplom hålls (längst t.h.) av
Peter Kurrild Klitgaard.

En grupp heraldiker med Ronny Andersen i
spetsen förärade SHS en fana.

De flesta av kongressens deltagare samlade på Kungliga Slottets borg gård. Antalet var : från
Sverige 33, Norge 17, Danmark 16, Finland 8, Island 4 och Italien 1 (medföljare oräknade).

Den 22–25 maj 2009 gick 5:e nordiska
heraldiska konferensen av stapeln på
Stockholms slott, i regi av Kungl. Majt:s
Orden och Kungl. Husgerådskammaren i
samarbete med Svenska Heraldiska
Föreningen.

Bland dussinet föreläsningar, på temat
Personvapen och vapenrätt, kan nämnas Martin
Sunnqvists genomgång rörande skydd av
person- och släktvapen, Henric Åsklunds om
de olika registreringsorgan som finns och har
funnits i Norden, och Nils G. Bartholdy
föreläste om kvinnolinjers betydelse inom
furste- och adelsheraldik. Tom S. Vadholm hade
många debattupplägg i skjortärmen, kanske
hetast var hans övertygade försvar för purpurns
existensberättigade som heraldisk tinktur.

Glädjande var Islands – relativt sett – stora
representation, från deras för bara tre år sedan
nybildade förening. När kommer Färöarna?

Glans nästan i paritet med den kungliga
(lokalerna var ju på slottet) kom sig av att
Societas Heraldica Scandinavica (SHS) firade
50 år. Detta markerades av ett ordförande-
skifte – Peter Kurrild Klitgaard efterträdde
Allan Tønnesen – och en jubileumsmiddag i
Svenska Frimurare Ordens stamhus.

Magnus Bäckmark

50-årsjubileum på Slottet
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Det förekom ytterst sällan att en kvinna
hedrats med ett huvudbaner. Christina
Svarts huvudbaner i Skönberga kyrka i
Östergötland är troligen ett av få
bevarade kvinnliga huvudbaneret som
finns kvar i vårt land.

Kvinnligt huvudbaner
Bengt O Nilsson

Under koret bereddes gravplats åt fru Christina
Svart, som genom testamente skänkt medel
till en ny ståtlig predikstol, uppsatt 1723, samt
hennes föräldrar och make.

Christina Svart var född 1655, enligt
gravhällen i kyrkan, och gifte sig 1680 med
schoutbynachten Johan Bauman, adlad
Bogeman, 1646–1710.

Johan Bogemans huvudbaner. Inskriften lyder :
”Kongl .  Maijt tz / Trotienare och Schout-
b e i jna ch t  w id  / Kong l .  Amira l i t e t e t  d en
Wälb: herren / herr Johan Bogeman född i
Stockholm / Anno 1646 den 14 Martij I
her ranom / Afsomnad üppå Bolltor p den 16/
8 Anno 1710.”

Chr i s t ina  Svar t s  huvudbaner .  In skr i f t en
lyder : ”Schoutbeÿnachten / Johan Bogemans
Hus Fru / Christina Svart / Gift Anno 1680
den 22 Jan. / död 16/8 Anno 1691.”  Notera
att den adliga ätten Svarts vapen här har
lejonet uppstigande från mark (i uppslagsverk
anges  inge t  om någon mark) .  Vidare ,  så
saknas också hjälmpr ydnaden, två tvåtungade
fänikor på stång. Monteringen av anvapen-
sköldarna är ovanlig , då de utgår med fäderne
och möderne 1 från nedre delen av baneret,
kartuschen, i stället för som brukligt är, från
övre delen, hjälmen.
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Fru Christina dog den 16 augusti 1691 och
begravdes, som nämnts ovan, under koret i
Skönberga kyrka, där hennes huvudbaner
sattes upp.

Ett flertal vapensköldar över kvinnor
finns i våra sockenkyrkor, men i dessa fall
uppsatta som främst donatorvapen och i viss
mån också åminnelsevapen. Det är möjligen
tänkbart att fru Christinas huvudbaner kan
betraktas som ett åminnelsevapen, uppsatt
av maken för att hedra hennes minne,
eftersom bärstång saknas. Att huvudbaneret
saknar bärstång är emellertid också är fallet
med makens huvudbaner. Bärstängerna
ansågs i många fall av kyrkoarkitekterna som
ett ”vulgärt inslag” i helhetsbilden och
sågades därför bort. Det skulle vara ett
intressant projekt att kontrollera baksidan
av baneret, för att utröna om där finns
eventuella rester av en bärstång.

Huvudbaneret, om vi nu skall kalla det
så, har också en krans av mindre vapen-
sköldar runt densamma, så kallade anvapen.
Dessa består idag av åtta sköldar, vilket visar
hennes anor tre generationer tillbaka i tiden.
Intressant med detta är att sköldarna visar
tre generationer, när de egentligen bara borde
visa två. Brukligt i dylika sammanhang var,
att kunde man inte visa ett helt släktled med
frälseanor, så skulle släktledet utgå. I fru
Christians fall adlades hennes morfar, alltså i
andra släktledet från henne räknat. En
förmildrande omständighet kan möjligen
vara att hennes mödernesläkt ingick i det
andliga frälset.

Det kan också nämnas att vapensköldarna
är delvis monterade på fel platser, vilket
förmodligen åstadkommits vid en senare
restaurering.

En ”brasklapp” dock: Förekomsten av
vapnet för äldre Svinhufvudsläkten, överst
på banerets vänstra sida, representerande
hennes mormors farmor Anna Jönsdotter,
kan ju möjligen innebära att baneret
ursprungligen haft 16 anvapensköldar.

Rydholms
korrespondens
En personlig vendetta låg bakom
bildandet av Svenska Heraldiska
Föreningen. Det är intrycket man får när
man går igenom Carl-Axel Rydholms
bevarade brev.

Föreningen har fått materialet av Kenneth
Wulcan och undertecknad har gått igenom
det. Tidigare fanns det hos Grästorps
hembygdsförening men räddades därifrån av
Kenneth Wulcan innan det skulle slängas bort.

För en heraldiker är det två delar som är
intressant. Dels tidningsurklippen som
stäcker sig från 60-talet fram till 1998, dels
hans personliga korrespondens. Den första
är mycket omfattande och därmed värdefull
som komplement till den mer lättillgängliga
heraldiska litteraturen. Vi är glada att kunna
berika vårt bibliotek med detta material.

Den andra delen är spännande eftersom
den visar hur diskussionen fördes vid SHF:s
tillkomst. Av de brev som är bevarade är i
stort sett alla mellan personer som idag är
avlidna. Det är därför bevarad kunskap som
inte går att finna någon annanstans annat än
genom andrahandsuppgifter.

 Korrespondensen visar är att tillkomsten
av SHF genom utbrytning ur Västra Sveriges
Heraldiska Sällskap (VSHS) till största delen
berodde på bristande personkemi även om
olika ambitioner rörande bildandet av en
riksförening också spelade in.

Det bör noteras att breven rörande VSHS
är brev som Rydholm mottagit. Något av de
brev han skickat finns inte bevarat här. Att
läsa breven ger därför inte på något sätt hans
syn på saken, däremot visar de vilket för-
troende andra hade för Rydholm.

Jesper Wasling
sekreterare



6  Vapenbilden 79:2009

Kungliga ordnar. Utställning på Göteborgs
stadsmuseum, 26 november 2008–1 mars
2009.

Göteborgs stadsmuseum har i sina samlingar
en förhållandevis ansenligt mängd ordens-
tecken. Under några månader kring årsskiftet
2008–2009 visade museet ett urval av dessa i
en utställning om de svenska kungliga ordnarna:
Serafimerorden, Nordstjärneorden, Svärds-
orden, Vasaorden och Carl XIII:s Orden.

Som utställningslokal amvändes en passage
i anslutning till museets entréhall. Längs den
ena långväggen visades ordenstecknen
placerade i fem montrar – en för varje orden.
På motsatt vägg hade hängts ett antal porträtt
av ordensinnehavare från 1700-talet fram till
idag. Inramningen var sober; montrarna var
diskreta och med en effektfull ljussättning
framhävdes de utställda föremålen.
Utställningen var inte stor men den gav
besökaren en god överblick över de svenska
ordnarnas insignier.

Det äldsta och utan tvekan mest intressanta
av de utställda föremålen, var det riddartecken
av Nordstjärneorden som 1753 tilldelades Carl
Linnaeus (senare adlad von Linné). Nord-
stjärneorden hade då endast funnits i fem år.
Från detta tidiga exempel sträckte sig de
utställda ordenskorsen över 1800-talet, fram
till våra dagar. Bland föremålen fanns också
kraschaner i ursprunglig modell av metall-
broderi, privattillverkade metallkraschaner
från 1800-talet, liksom varianter från 1900-
talet. Samtliga fyra ordenskedjor fanns också
representerade. Som besökare kunde man följa
ordenstecknens utveckling och beundra det
skickliga hantverk som ligger bakom deras
tillverkning. De besökare som uppskattar

Det ordnar sig i Göteborg
Jens Christian Berlin

ordensprakt blev inte besvikna. För den som
inte hade tillfälle att besöka museet, finns ändå
en möjlighet att se de utställda föremålen på
Internet. Via museets hemsida (www.
stadsmuseum.goteborg.se) kan man nå en
databas över samlingarna och där finns en
särskild sida med de föremål som visades på
den aktuella utställningen. Förhoppningsvis
kommer denna sammanställning finnas kvar
även långt efter det att ordenskorsen nu har
plockats ur sina montrar och åter förpassats
till museets magasin. Det går också bra att
göra sökningar i databasen för att exempelvis
hitta sådana ordenstecken som inte inklude-
rades i utställningen.

Göteborgs stadsmuseum hade nu inte bara
ambitionen att visa upp ordensinsignier, utan
också att ge exempel på ordnarnas proble-
matik. I denna del räckte tyvärr inte utställ-
ningen till. En kort beskrivning av kritiken av
ordensväsendet och historiken kring den så
kallade ordensreformen 1975 gav inte
besökaren någon större förståelse för
argumenten för och emot utdelande av ordnar.

I sammanhanget saknade jag också en
monter. Även om svenska ordnar inte längre

Carl von Linnés riddarkors av Nordstjärne-
orden.
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delas ut till svenska medborgare, så finns idag
ett offentligt belöningssystem i form av
medaljer. Såväl konungen som regeringen har
till sitt förfogande flera olika medaljer som
varje år delas ut till svenskar. I förhållande till
ordnarna för dessa utmärkelser en ganska
undanskymd tillvaro. Det hade därför varit
desto mer intressant att kontrastera mot de
utställda ordnarna och visa hur det officiella
Sverige idag uppmärksammar förtjänta
medborgare. Om inte museets egna samlingar
hade räckt till, så hade det säkerligen inte varit
någon större svårighet att låna ihop föremål
till en sådan monter.

Ceausescu och Mandela
I mellanstatliga sammanhang har ordnar endast
i mindre grad karaktären av utmärkelse för
förtjänstfulla gärningar. Istället utväxlas de
ofta som ömsesidiga artighetsbevis statschefer
emellan. Detta berördes inte alls av utställ-
ningen. Därför blev resultatet kuriöst när
presidenterna Nicolae Ceausescu och Nelson
Mandela ställdes mot varandra som exempel
på serafimerriddare. Att Ceausescu erhöll
Serafimerorden har, åtminstone sedan han
avsattes 1989, kritiserats från olika håll. Få
kommer dock ihåg att tilldelandet av Serafimer-
orden endast var en liten del av det välkom-
nande den rumänske presidenten fick i sam-
band med sitt statsbesök i Sverige 1980. I efter-
hand glöms bakgrunden alltför lätt bort, sam-
tidigt som man är kritiskt till att landets för-
nämsta orden utdelades till en brutal diktator.

En ordenstilldelning som kritiserades redan
när den ägde rum var det storkors av Svärds-
orden som den tyske flygvapenchefen Herman
Göring fick 1939. En av kritikerna var Torgny
Segerstedt, chefredaktör för Göteborgs
Handels- och Sjöfartstidning, och en del av
hans kritik citeras i utställningstexten. Även i
detta fall hamnade dock utställningen något
vid sidan av målet. Även om Segerstedt ansåg
att ordensväsendet var ”en manifestation av
fåfänga”, så var grunden till hans kritik framför

allt att just Göring erhöll en utmärkelse, inte
ordensväsendet i sig. I historiens backspegel är
det lätt att instämma i Segerstedts klarsynta
kritik, men det är en kritik som framförallt
rör Sveriges problematiska inställning till den
tyska nazistregimen. Som enskilda exempel
skapar inte Göring och Ceausescu någon större
förståelse för hur svenska ordnar mer generellt
har utdelats. Båda ordensförläningarna kan
utan tvekan kritiseras, men en berättigad kritik
har inte så mycket med ordensväsendet som
sådant att göra. Samma kritik hade varit
motiverad om de istället hade tilldelats en
medalj eller någon annan form av heders-
bevisning.

Man frågar sig: varför detta försök att
problematisera ämnet, när resultatet knappt
skrapade på ytan? Möjligen behövdes det för
att kunna motivera en utställning med svensk
ordensprakt. Det må i så fall vara hänt. Men
det skulle ha varit intressant om utställningen
verkligen hade lyckats med att gå på djupet
med problematiken kring de svenska ordnarna.

Serafimervapenskölden för Nelson Mandela,
målad 1998 av Bengt Olof Kälde.
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I Mariakyrkan i Sigtuna begravdes 1592
riksrådet och ståthållaren Christiern
Gabrielsson (Oxenstierna), friherre till
Eka och Lindö (född 1545). ”Han blev
kosteligen och adeligen begraven”, som
Martinus Aschaneus, präst i försam-
lingen, uttrycker det.

Det högadliga begravningståget, som drog
genom stadens trånga gränder, måste ha varit
en mäktig syn att skåda. Den bedrövade
hustrun med sitt följe, närstående och avlägsna
släktingar, andra inbjudna begravningsgäster,
kyrkans folk i Sigtuna, sannolikt biskopen i
Uppsala med sina kaplaner och djäknar, folk
från hovet, övriga funktionärer och inte minst
likkistan flankerad av ryttare samt de ädlingar
som förde huvudbaneret och hans 16
anvapensköldar (av sammanlagt 32, se nedan).

Utöver detta, ingick också i begravnings-
programmet en konstnärligt huggen figur-
gravhäll med hans och hans frus bilder i naturlig
storlek, flankerade av anvapen för de båda,
ett epitafium hugget i sten med herrskapets
målade vapensköldar och initialer samt en
biblisk text (se omslaget).

Herr Christiern hade varit ödmjuk och
förutseende inför sin död, och inte minst tänkt
på sin hustru, då 16 av de 32 anvapensköldarna
var avsedda för henne att uppsättas i kyrkan
vid hennes hädangång. Hon, Beata Karlsdotter
(Gera), dog någon gång mellan 1611 och 1613,
och fick dela lägerstad med sin tidigare döde
man. Om hennes 16 anvapen redan fanns
uppsatta i kyrkan eller uppsattes i samband
med hennes begravning, är en akademisk fråga.

Anvapensköld över fru Beatas farfars farfar,
Knut Nic l i s son Gera,  nämns förs t  1398.
Häradshövding i  Skärkind i Östergöt land
1402–1429. Gift senast 25 juli 1398 med
Birgitta Magnusdotter (se nedan), som levde
ännu i januari 1447. Hans svärmoders far
Peter Tomasson (tre rosor på en balk), känd
1363–1402,  som t i l lhörde  kre t s en kr ing
d r o t s e n  Bo  J on s s on  (Gr i p ) ,  k om  g e n om
decenniers köp och byten att bilda ett gods
med centrum i Björkvik i Östra Ryds socken
i Östergötland, vilket Knut Niclisson efter
denne kom i besittning av. Her r Knut kom
också att efterträda honom som häradshövding
i Skärkind. Björkvik var sedan sätesgård för
ätten Geras medlemmar i flera generationer.
Fru Beatas fader förde en vit spets i blått
fä l t ,  v i lket  också fru Beata g jorde ,  enl ig t
epitafiet i Mariakyrkan (se omslaget).

Kvinnligt anträd i fjärde
generation

Bengt O Nilsson
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Anvapenskölden över fru Beatas farfaders
farmor Birgitta Magnusdotter (Öjar Niklis-
sons ätt), känd 1427–47. Hennes ätt förde i
sitt vapen en balk belagd med två avhuggna
varghuvuden. Som framgår av bilden visas tre
avhug gna varghuvuden på en ginbalk, vilket
skulle kunna innebära att fru Birgitta förde
ett avvikande vapen, alternativt att målarens
förlaga varit oriktig.

Anvapenskö lden öve r  f ru  Beatas  mor far s
morfar Philippus (Filip) Olsson (Olof Djäkns
ätt), känd 1474. Som framgår av bilden förde
Herr Filip ett hjärta med ett uppskjutande
kors i sitt vapen. Färgerna uppges vara gult
hjärta och kors i blått fält (Raneke, SVENSKA

MEDELTIDSVAPEN II, s. 648). Bilden visar
dock vapenbilden i vitt, vilket kan vara ett
resultat av t idens tand, som blekt märket
under de gångna 400 åren.

Detal j  av gravhällens avbildning av Beata
Karlsdotter (Gera). Eva Liljegren framför i
sin avhandling VASATIDSPORTRÄTT I STEN att
flera av de figurgravhällar som tillverkades
under senare delen av vasatiden faktiskt också
var porträttlika. Kanske är det en porträttlik
bild av fru Beata vi ser här?

Tyvärr har arvingarna, eller anhöriga,
försummat att på gravhällen fylla i några som
helst uppgifter om fru Beata. Inskriftsfältet
lyser tomt.

Viss facklitteratur antyder att de 32
anvapensköldarna (av vilka en numera är
förkommen) uppsatts över maken Christiern
Gabrielssson, vilket vid en närmare studie visar
sig vara oriktigt.
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Epitafium i form av en
kalkmålning

År 1628 fick Marbäcks kyrka i nordöstra
Småland ytterligare en kalkmålnings-
dekoration. De befintliga målningarna
härstammar från slutet av 1400-talet
eller början av påföljande sekel. Målningen
täcker hela norra kormuren i form av ett
epitafium över Märta Mattsdotter Kafle,
död 1626.

Epitafiet består av en målning, vars övre del
visar en framställning av Syndafallet och
Korsfästelsen, flankerande en Domscen.

Därunder finns en text som lyder: ”Al rijke
haffva en enda, men Christi rijke warar
ewinnerliga”. Nedre delen visar fyra vapen-
sköldar med initialer samt en delvis skadad
text:

1626 afsomnade den edle oc wälbördiga
hvsfrw Märeta Mats dother Kafle til
Horsnäss . . . oc ith o nyårets nath tå hon
wahr på sitt . . . oc otonde åhr. Oc hade
lefvat uthi et Christeeth äctenskap uthi 3
oc 30 år oc hade aflat til werlden 11 barn,
hvilka nu lefva 8, 5 söner oc 3 döthrar.
Gudi förläne hene samth alla christtrogna
en frögdeful upståndelse. Amen 1628
hafver ten en oc welbördige [Eric Eric]son
til Horsnäss . . . målning oc efter . Hans
. . .

Vapensköldarna på målningens nedre del
åsyftar, från vänster:

1. Ätten Ulf af Horsnäs. Initialerna E G S
W står för Erik Gudmundsson Ulf (af
Horsnäs.) Han var far till fru Märtas make
Erik Eriksson Ulf.

Bengt O Nilsson

2. Ätten Kafle. Initialerna M L S K står för
Matts Larsson Kafle, far till fru Märta.

3. Ätten Halvhjort av Fliseryd, med
initialerna ..... D I. Skölden bör syfta på Mats
Larsson Kafles hustru Christina (Kerstin)
Pedersdotter, död 1603, tillhörig denna ätt
(ej Siöblad, vilket på grund av förväxling med
en namne till hennes far felaktigt uppges i
Elgenstiernas ättartavlor, men vilket är
korrigerat i supplementet till dem). Någon
förklaring till initialerna ”D I” har jag inte
lyckats finna.

4. Ätten Kafle. Initialerna M M D K står
för Märta Mattsdotter Kafle.

Som synes redovisas här inte fyra anor, utan
svärfars vapen, föräldrars vapen och eget
vapen. Makens är däremot förbigånget – såvida
inte initialerna skulle vara E E S W. Detta
med tanke på att det var maken som
föranstaltat om målningen. Det förvånar mig
mycket om han inte också avsåg att få med
sitt eget vapen och sina egna initialer. Men det
är också tänkbart att mästaren feltolkat
förlagan, eller att denna varit felaktig.

Anmärkningsvärt är, att vapnen för ätterna
Ulf af Horsnäs och Kafle framställs som
delade, vilken i ätten Ulfs fall möjligen har en
särskild förklaring. Erik Gudmundssons fader,
Gudmund Pedersson till Örby, som levde 1573,
uppges ha fört ett halvt lejon i vapnet. Lever
delningen i det vapnet kvar i den här
målningen? Lejonet har troligen förväxlats med
en varg, vilken sedan tagits fasta på och gett
upphov till ättens namn. När ätten
introducerades på Riddarhuset 1625 skedde
det med den urgamla högfrälseätten Ulvs



79:2009 Vapenbilden  11

vapen, den tillbakaseende ulven. Man anförde
som skäl till detta en härstamning från Arent
Bengtsson (Ulv), känd 1445–71. Bevis för
detta saknas dock.

Mer anmärkningsvärt är att ätten Kafle
redovisas med en delad sköld. Kanske är det
så, att Matts Larsson och hans dotter förde
detta avvikande Kaflevapen, eller också har

mästaren som utfört målningarna missförstått
vapenbilderna, eller fått fel förlagor till dessa.
Raneke följer i SVENSKA MEDELTIDSVAPEN II, s.
886, ätten fram bara till mitten av 1500-talet,
så där finns ingen hjälp att hämta. Han
redovisar visserligen två olika vapenbilder för
ätten, men ingen av dem stämmer med
målningarna i Marbäck.

Vapen för Erik Gudmundsson Ulf  (af  Horsnäs) och Matts Larsson Kafle...

... samt Christina Persdotter (Halvhjort av Fliser yd) och Märta Mattsdotter Kafle.
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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 (stats-
heraldikern) 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.

Lindée
Antaget av tand-
läkaren Christer
Lindée, Innisfail,
Q u e e n s l a n d ,
Australien, 2007.
Släkten kommer
från Jämtland.

Sköld: I blått fält
b e s t r ö t t  m ed  s n ö -
f l i n g o r  a v  s i l v e r ,  e t t
balkvis ställt lindlöv av guld
belagt med en svart uppflygande svan med röd
beväring. Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett genombrutet malteserkors
a v  gu l d  me l l an  t vå  b l å  l i ndkv i s t a r  med
vartannat blad blått och vartannat av silver.

SV-19.
Teckning: Christer Lindée.

Försvarsmaktens
HR-centrum
I förbandsenhetens (FM
HRC) uppgifter ingår
m a r k n a d s f ö r i n g ,
rekrytering m.m. (HR
står för Human Rela-
tions.) Modellritning
levererad av Riksarkivet
den 13 maj 2009.

Sköld: I blått fält en
gy l l ene  ked ja  i  c i rke l .
Skö lden  krön t  med  kung l i g
krona och lagd över ett stolpvis
ställt svärd av guld.

Teckning: Vladimir A.
Sagerlund.

Gårdö
Antaget av strategen
Lars Gunnar Gårdö,
Nyköping, 2007.
Släktnamnet antogs
1939 av hans far
Lennart Gårdö
( 1 9 1 3 – 1 9 6 8 ) ,
ingenjör, Skara.
Släktens äldste kän-

de stamfader är dennes farfars farfar, Jan
Jansson (1769–1828), skattebonde i Kinsta i
Sevalla socken i Västmanland.

Sköld: Delad i två fält, det övre i sin tur
tre gånger delat i blått, silver, rött, vari fyra
rutor av silver, och silver ; det nedr e blått,
vari en åttauddig stjärna av guld belagd med
en fyruddig röd st järna. Hjälmtäcke: Rött
f o d r a t  m ed  s i l v e r .  Hjälmprydnad: E n
uppstigande röd tjurkalv med beväring av guld
hållande nedre hälften av en avbränd blå åra.
Valspråk: SUCCEDENS SUCCEDET (latin, ’Går det,
så går det’).

SV-51.
Teckning: Magnus Bäckmark.
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Greven och generalamiralen Johan Puke
torde vara Sveriges svar på Lord Nelson.
Om denne gamle sjöhjälte finns otaliga
historier och legender. Den här handlar
om hans grevliga vapen.

Halv fyra på morgonen den tredje juli 1790
klev Gustav III ombord på hertig Karls skepp.
Befälhavarna för kungliga örloggsflottan var
samlade för genomgång inför den stundande
uppgiften. Läget var förtvivlat. Hela flottan
med 30 000 man samt kungen och hertig Karl
var genom ett strategiskt misstag instängda i
Viborgska viken. Inloppet var blockerat av
den ryska örloggsflottan. Enda lösningen var
ett förtvivlat utbrytningsförsök. Som ledare
för konvojen behövdes en plikttrogen och
dumdristig självmordskandidat. Kungen vände
sig till överstelöjtnant Johan Puke:

”Min käre Puke, er far gav sitt liv för min
far; jag är övertygad, att ni idag också vågar
ert liv för mig. Jag glömmer det icke.”

Puke svarade utan att tveka:
”Ja, Ers Majestät, nog fan går jag ut, men

hur det går med de andra, det får vi se.”
Puke tog ledningen ombord på sitt skepp

Dristigheten och tog sig på något mirakulöst
sätt igenom under mycket hård beskjutning.
Nästan en tredjedel av den svenska flottan
gick under den dagen men ut kom den. Det
blev vänpunkten i ett jämnt sjökrig som stått
och vägt. Sverige besegrade till slut den ryska
flottan och Puke blev den stora sjöhjälten tack
vare sina insatser i vad som kom att kallas
”Viborgska gatloppet”. Johan Puke gjorde
under sin levnad en fantastisk karriär. Han

Johan Puke och Dristigheten

Martin Svensson

började som skeppsgosse 1761, då endast tio
år gammal och dog 1816 som greve,
generalamiral, statsråd och högste befälhavare
näst kronprinsen för rikets samtliga flottor.

Det finns tre versioner av Pukes
vapensköld. Det första från adlandet 1797,
det andra är det friherrliga från 1809 och det
tredje är Pukes grevliga vapen från 1814. Det

Avtryck av sigill med Johan Pukes friher rliga
vapen. Här visas Puke som kommendör med
stora korset av Svärdsorden, en särskild krigs-
dekoration som utmärks av de två korslagda
svärden ovanför ordenstecknet. Det mindre
ordenstecknet alldeles under sköldsnibben är
den franska orden Pour le mérite. Sigillytans
hö jd :  40 mm. Ur s ig i l l saml ing i  Magnus
Bäckmarks ägo.
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ursprungliga vapnet behölls, efter sedvanligt
mönster, som hjärtsköld i det grevliga vapnet.
En båt och två stjärnor mot röd och svart
bakgrund och en guldram med brinnande
granater och kanonkulor. Den heraldiskt
intresserade slås såklart omedelbart av alla
heraldiska fel, särskilt i det grevliga vapnet.
Tinkturer gränsar till varandra, text finns inne
i vapnet och en bild av ett specifikt förskepp.
Dagens heraldiker i Svenska Vapenkollegiet
hade knappast godkänt det här vapnet. Men
nog kan vi förlåta mannen som en gång genom
sitt mod räddade kungen, flottan och kanske
hela nationen. Några av detaljerna i vapnet
kräver dock kanske en förklaring.

Datum inskrivet
Datumet över hjärtskölden återfinns även i
det friherrliga vapnet. Den 17 juli var dagen
då Puke upphöjdes till friherrlig värdighet. Som
en särskild hedersbevisning blev Carl XIII:s
monogram en del av hjälmprydnaden på den
friherrliga hjälmen.

Den grevliga hjälmprydnaden, en sköld med
tre kronor, hänger samman med den mest
intressanta detaljen i det grevliga vapnet,
förskeppet och galjonsfiguren från skeppet
Dristigheten i sitt ursprungliga skick. Det var
med just detta skepp han blev vår stora hjälte.
Galjonsfiguren finns idag på marinmuseet i

En vagnsplåt med Pukes grevliga vapen.

Karlskrona. Men där ser den något annorlunda
ut; inte som på vapnet, en manstorso med
spjut och sköld, utan endast ett huvud ovanpå
en sköld med tre kronor. Galjonen blev
nämligen illa sönderskjuten i Viborgska viken.
Endast huvudet och skölden gick att rädda.

En märklig detalj är att skeppet i vapnet
pekar åt fel håll. Det har blivit ett ”flyende”
skepp vilket knappast kan vara avsiktligt.
Förmodligen har skaparen av vapnet helt
enkelt haft lika dålig koll på det som på övriga
heraldiska regler.

För att knyta ihop säcken kan tilläggas att
Puke även i sista vilan hade sällskap av
Dristigheten. Man använde virke från
Dristigheten när man lät tillverka den sarkofag
som man begravde honom i. Puke har sitt eget
gravkapell på ägorna till sitt gods, amiralsgården
Göholm utanför Ronneby. Göholm ägs i dag
av en stiftelse. Enligt beskrivning ska det
friherrliga vapnet finnas uppmålat på en
kakelugn i salen på Göholm. Pukes ätt dog ut
på svärdssidan med hans söner.

Johan Puke. Detalj av målning av okänd
kon s t nä r ,  i  p r i v a t  ä g o ,  e f t e r  DEN

SVENSKA HISTORIEN (huvudred. Gunvor
Grenholm), del 11 (1992).
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Leif Törnquist: SVENSKA FLAGGANS HISTORIA.
Medströms bokförlag, 2008. ISBN 978-91-
7329-014-2. 144 sidor. Pris från 150 kr.

Det har genom åren publicerats flera böcker
om den svenska flaggan, men Leif Törnquists
nyligen utkomna Svenska flaggans historia är
den hittills mest omfattande. Boken greppar
ämnesmässigt över ett stort område. Den
svenska flaggans historia omfattar flaggning
till lands och till sjöss, militärt och civilt, på
slott och vid koja, till fest och till vardags.
Över alla dessa olika specifika infallsvinklar
finns en samlad historisk utveckling som också
kräver sin beskrivning.

Att på ett välstrukturerat sätt skapa
sammanhang i ett så pass omfattande och
mångfacetterat material är inte en helt enkel
uppgift. Leif Törnquist svar på denna
utmaning är att dela in boken i ett antal
tematiskt indelade kapitel som samtidigt för
kronologin framåt. Det visar sig vara ett lyckat
grepp. Den som vill få en sammanhängande
bild av den historiska utvecklingen kan läsa
boken från pärm till pärm. Är man istället
intresserad av någon särskild aspekt, så går det
alldeles utmärkt att läsa enskilda kapitel.

Tvåtungade, tretungade...
Boken tar sin början i ursprunget till flaggan
som företeelse och hur korset etableras som
en symbol i Europa. Därefter följer ett kapitel
om medeltiden och heraldiken samt ett
intressant kapitel om Sverige och den blå
färgen. Med dessa fyra kapitel som grund, följer
sedan avdelningar om flaggan till sjöss, kungliga
flaggor och riksbaneret samt om bruket av
fanor. Unionstiden med Norge behandlas i ett

Jens Christian Berlin

eget kapitel, liksom utbredningen av flaggning
i slutet av 1800-talet, flaggan under 1900-
talet och idag. Boken avslutas med ett kapitel
med råd om hur man flaggar.

Boken är rikt illustrerad, mestadel i färg.
Man kunde dock ha önskat sig att illustra-
tionerna bitvis hade givits något större
utrymme. Detaljerna i det färgrika bild-
materialet går delvis förlorade. Det hade också
varit önskvärt med en sammanhållen grafisk
översikt över den svenska flaggans utveckling.
Det hade tydliggjort de olika turerna kring
unionsmärken, specialflaggor för olika
myndigheter, tvåtungade, tretungade och
tvärskurna flaggor etc.

För den intresserade allmänheten ger boken
en överblick över den svenska flaggans historia
som inte kan fås genom någon annan enskild
bok. Det är lätt att föreställa sig att boken
framöver kommer att användas som underlag
för många skolarbeten. Oavsett från vilket håll
och på vilken nivå man närmar sig ämnet så är
Svenska flaggans historia väl värd att läsa.

Den äldsta bevarade svenska flag gan är från
1658 och förvaras idag som neder ländskt
krigsbyte i Amsterdam.

Flaggans historia utvecklad
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Clive Cheesman (red.): THE ARMORIAL OF HAITI –
SYMBOLS OF NOBILITY IN THE REIGN OF HENRY

CHRISTOPHE, London 2007. 216 sidor. ISBN 978-
0-9506980-2-1. Säljs från College of Arms för
£ 45 + frakt.

Haiti blev 1804 självständigt från Frankrike
och upplevde ett omtumlande 1800-tal som

Kungariket Haitis heraldik och
faleristik

Lars C. Stolt

republik och kortvariga monarkier i form av
ett kungadöme 1811–1820 och ett kejsar-
döme 1849–1859 och med en befolkning
bestående av svarta och mulatter, sedan
urbefolkningen utrotats. Det intressanta i detta
sammanhang är att den svarte kungen Henrik
I i det kortvariga kungariket etablerade en

Fig. 1. Vapnet för kung Henrik I av Haiti.
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hovstat av västeländskt snitt med adel,
fullständig heraldik och ordensväsen. Adeln
hade fem grader: chevalier, baron, greve, hertig
och furste.

En vapenrulla över vapnen för kungen
själv, drottningen, prinsen, huvudstaden Cap-
Henry och 87 män med adelstitlar mellan 1812
och 1814 finns bevarad i College of Arms i
London, och den har nu publicerats av kollegiet
i en kommenterad utgåva: THE ARMORIAL OF

HAITI, redigerad och kommenterad av
persevant Rouge Dragon, d.v.s. Clive
Cheesman,  med vackra färgillustrationer. Ett
företal har skrivits av Canadas kvinnlige
generalguvernör Michaëlle Jean (se
VAPENBILDEN nr 75, s. 10), som härstammar
från Haiti.

Vapenrullan fördes av härolder med
benämningar efter orter i Haiti (Cap-Henry,
Môle, Port-au-Prince etc) på liknande sätt som
dagens brittiska härolder. Ett originellt drag i
vapnen är att djur, särskilt sköldhållande djur,
stundom är försedda med pälsverk från andra
djur.

I fig. 1 ses kung Henrik I:s vapen, i vars
sköld i ett blått, stjärnbestrött fält finnes en
gyllene, kungligt krönt fågel fenix. Märkligt

Fig. 2. Baron Cadet Antoines vapen. Notera
de sköldhållande sjökorna av gråverk(!).

nog finns det två valspråk, ett i skölden och
ett som bildar ett postament för sköldbärarna,
som består av två kungligt krönta lejon med
hermelinspäls. Skölden omges av kedjan för
den kungliga och militära orden Sankt Henrik.

 Haitis ordnar och dekorationer finns
tidigare beskrivna i en vacker bok från 1954
av Francis Ed Etienne med titeln LES

DÉCORATIONS HAÏTIENNES A TRAVERS L’HISTORIE.
Där behandlas inte enbart kungadömets
ordenstecken utan även senare regimers fram
till nutid, vackert färgillustrerade. Av bokens
vackra bilder återges här två. (För svenska
läsare kan jag inte
undanhålla provenien-
sen av mitt eget
exemplar av boken,
inköpt antikvariskt. Av
ett inklistrat visikort
framgår nämligen att de
två tidigare ägarna är
välkända för läse-
kretsen: boken skänktes
av Leif Påhlsson till
Christopher von Warn-
stedt på dennes 50-
årsdag 1968.)

Fig. 3. Storkorskraschan till den kungliga
och militära orden Sankt Henrik.

Fig .  4.  Tecknet
för chevial ier av
samma orden.
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En ensam sköldhållare (inte två) är ett
intressant heraldiskt grepp. Här kart-
läggs dess förekomst i tsartidens
Ryssland.

”Allmän heraldisk matrikel över adliga släkter
i Ryska imperiet” (”Obshhij Gerbovnik
dvorjanskih rodov Vseroosijskoj Imperii”)
består av 20 volymer och är den fullständigaste
samlingen av ryska adliga vapen. Den första
volymen utkom 1798 och den sista 1917.
Dessutom finns en 21:a volym som innehåller
vapen som blev godkända av den provisoriska
regeringens senat år 1917.

Bara de första 10 volymerna blev tryckta
och är tillgängliga för allmänheten. De andra
existerar i ett enda exemplar och bevaras i det
ryska Statliga historiska arkivet i Sankt
Peterburg. I detta kolossala verk kan man hitta
de två mest kända vapnen som har bara en
enda sköldhållare och som förmodligen är de
enda sådana som blev officiellt godkända. Den
första är grevliga ätten Kamenskijs vapen och
det andra är släktens L’vovys vapen.

Det grevliga Kamenskij-vapnet återfinns i
den femte delen, tryckt år 1800, och kan
betraktas som ett undantagsfall. I den andra
sköldhållarens ställe (den första sköldhållaren
är en rysk soldat) framträder en vält turkisk
turban, liggande på postamentet. Personligen
anser jag att grevliga ätten Kamenskijs vapen
skall betraktas som vapen med en enda
sköldhållare.

Det andra officiellt godkända vapnet med
en enda sköldhållare kan hittas i den 11:e

En enda sköldhållare i rysk
privatheraldik under tsartiden

Vladimir Iserell

volymen, som trycktes år 1863. Som släktens
L’vovys vapens sköldhållare framträder ett
lejon. Lejonet förklaras förmodligen av att
släktnamnet är bildat till ordet lev (’lejon’).

Förutom dessa två ovannämnda exemplar
måste ätten Goremykins vapen nämnas. Det
var ursprungligen utrustat med en enda
sköldhållare, en tatarisk krigare, men den
kasserades vid vapnets officiella godkännande.

Samtidigt måste också nämnas den ryska
kejsardynastin Romanovs vapen nämnas. Det
hålls som bekant på brösten av en örn med två
huvuden. I det fallet kan man förstås diskutera
om ”sköldhållare” är rätt term på örnen. Jag
hoppas att den här lilla artikeln kan starta en
diskussion beträffande vad som kan anses som

Grevliga ätten Kamenskijs vapen.
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sköldhållare. Dessutom hoppas jag att våra
läsare kan bidra med egna exempel på vapen
med en enda sköldhållare.

Vapnet för släkten L’vovy.
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Rysslands statsvapen, här med Rysslands
president Dmitrij Medvedev i förgrunden.
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I SKANDINAVISK VAPENRULLA registrerades
1975 (nr 197) ett vapen för notarius publicus
i Skanör-Falsterbo, Christer Bökwall, i vilket
dennes vapen kvadrerades med Skanör-
Falserbos vapen och ett ”nyskapat”
ämbetsvapen för notarius publicus.

Denna nyskapelse bestod av lilla
riksvapnet, i vilket kronorna regelvidrigt
åtskiljdes av en edshand. Visserligen var
kronorna murade (förmodligen för att syfta
på kommunal verksamhet), men detta
ursäktar knappast fadäsen. Orsaken för detta
inlägg är emellertid edshanden, som är en
synnerligen olämplig och missvisande symbol
för notarius publicus. Det är nämlige så, att
en svensk notarius publicus, till skillnad mot
exempelvis en amerikansk dito, inte får ta
upp ed.

Kanske inspirerad av detta har på senare
tid utarbetats vapen för notarii publici i
Karlstad och Östersund (se VAPENBILDEN nr
73, s. 17, och 74, s. 12). Edshanden åter-
finnes även här, men i änden på en edsstav.
Vapnen ifråga består av vederbörande
kommunvapen, lagt över en edsstav och en
gåspenna i kors. Hur kan man symbolisera
en verksamhet med en symbol för en åtgärd
som inte ingår i verksamheten?

Lars C. Stolt

Edshand i
notarius publicus-
vapen är
missvisande
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Medaljer och ordnar är avsedda för att
delas ut som ett bevis på offentligt
erkännande i belöningssyfte. Utan att
ifrågasätta vissa personers förtjänster
måste man påpeka, att sättet på vilket
vissa av dem bär sina utmärkelser inte
bara är förskräckligt, som Lars C. Stolt
påpekade i sin artikel i VAPENBILDEN nr 69,
utan även komiskt.

Problemet är inte unikt för Sverige. Som ett
praktexempel måste man nämna dagens
Ryssland. På bilden nedan kan man se ett
typiskt exempel på en sådan person som inte
bryr sig speciellt mycket om vilka utmärkelser
som bärs på hans bröst.

Ryskt medaljbärande är ofta
kaotiskt

Trots att personen i fråga följer generella
bärandebestämmelser (utmärkelser med band
bärs på vänstra sidan av bröstet, utmärkelser
utan band på höger) väcker samlingen av
ordnar och medaljer stort intresse och
förvåning. Man kan bara spekulera i herr
Mozgovs politiska åsikter och sympatier – man
kan ju hitta både ”Ligan för monarkins
återfödelse”-utmärkelser, bl.a. ”Orden av
Nikolaj den andre”, och en massa medaljer
med sovjetisk symbolik, bl.a. en medalj till
minne av Lenins 100-års jubileum samt vissa
postsovjetiska utmärkelser instiftade av
kommunistiska organisationer.

Julgransprydnader
Herr Mozgov är ett barn av sin tid. Det är inte
förvåningsvärt att i Ryssland, som har tappat
sina traditioner, fortfarande är på jakt efter
sin nationella identitet och har fastnat
någonstans mitt emellan den stora sovjetiska
och inte minst sitt stora kejsarariska förflutna.
Det finns mängder av personer som blandar
sina utmärkelser och bär dem i en kaotisk
ordning.

Man måste alltid komma ihåg att bärande
av ordnar och utmärkelser är en fråga om god
smak. Utmärkelser som bäres i stora mängder
och i kaotisk ordning tappar i allmänhetens
ögon sitt värde och betraktas mera som billiga
julgransprydnader än som tecken på offentligt
erkännande och belöning för framstående
gärningar.

Vladimir Iserell

F.d. generalmajoren i r yska flygvapnet A. A.
Mozgov. Bilden är hämtad från webbsidan för
”Ligan för  monarkins  åt er föde l s e” ,  www.
ligamonarhii .ru/frame1.htm.
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Hur länge skall det dröja innan det till våra
allmänna historiker tränger ut att det inte
var Albrecht av Mecklenburg som införde
trekronorsvapnet som svenskt riksvapen?

Exempelvis påstod Herman Lindqvist i sin
HISTORIA OM SVERIGE från 1992 att Albrecht
av Mecklenburg införde vapnet, och den 6
juni 1996 påstår Svenska Dagbladet detsamma.
På Trettondagjul, som ju firas till minne av de
heliga män som tillbad den nyfödde Jesus och
som enligt tradition anses ha varit tre till
antalet, förkunnade 1994 föreståndaren för
Skattkammaren på Kungl Slottert i Stockholm
att de tre kronorna stod för dessa tre konungar,
en teori som lanserades av Heribert Seitz i
hans bok DE TRE KRONORNA från 1961. I sin
bok NORDENS KORSFLAGGOR från 1992 anger
Per Andersson att trekronorsvapnet är känt
först från 1364. Ännu mer anmärkningsvärt
är att docenten i litteraturvetenskap Göran
Hägg i sin SVENSKHETENS HISTORIA från 2003
tillskriver Albrecht av Mecklenburg
trekronorsvapnet.

Trekronorsvapnet finns nämligen
dokumenterat som kung Magnus vapen i
vapenrullan ”Ingeram-Codex” från 1400-talet,
förvarad i konsthistoriska museet i Wien.
Presentationen av vapenfrisen i Avignon på
Madridkongressen 1982 med kung Magnus
Eriksson som huvudman för trekronors-
vapnet, borde sålunda inte ha väckt så stor
sensation. ”Ingeram-Codex” publicerades
emellertid i ett kommenterat nytryck först
1986 (Folge 3, Band 12 av ADLERS
årsböcker). Där tolkar utgivaren  beteckningen

Trekronorsvapnet fanns på
Magnus Erikssons tid

”magnus kung/us sweden” som ”König
Magnus I. von Schweden”, d.v.s. Magnus
Ladulås i stället för Magnus Eriksson, dock
utan morivering.

Man frågar sig hur många år efter Madrid-
kongressen 1982 och publiceringen av
”Ingeram-Codex” 1986 det skall dröja innan
dessa fakta skall nå ut till ”intresserade kretsar”.

Lars C Stolt

Den f .n.  äldsta kända framstäl lningen av
trekronorsvapnet återfinns i raden av vapnen
för de kristna kungarikena som är uppmålade
i kardinalens av Bayonne hus i Avignon, av
allt att döma inför mottagandet av påven och
hans gäster i mars 1336. Se Georges de Loÿe:
Om ursprunget till det svenska riksvapnet Tre
Kronor, i HERALDISK TIDSSKRIFT nr 54, 1986.
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Nya medlemmar i SHF
14/3 – 30/6 2009

Lars Nylén, Torstenssonsgatan 11 A,
114 56 Stockholm

Hans Trebbien, Peder Skrams gade 27,
DK-1054 København

Avlidna

Rolf Alnefelt, Västerås, född 1918, SHF-
medlem sedan 1978, dog den 4
november 2008 i en ålder av 90 år. Han
intresserade sig för soldathistoria och
utgav av trycket DEN INDELTA ARMÉN I

VARTOFTA HÄRAD (1985).

Owe Åhrman, Västra Frölunda, född
1926, SHF-medlem sedan 1977, avled
den 11 januari 2009 i en ålder av 82 år.

Roland Alm Rosenblad,
Hässelby, född 1925, SHF-
medlem sedan 1995, dog
den 19 januari 2009 i en
ålder av 83 år. Han antog
vapnet 1985 och presenterade det i
SKANDINAVISK VAPENRULLA nr 333/1986.

Vallby socken

Socknen, i sydöstra Skåne, har i sitt sigill
S:t Laurentius, stödjande vänster hand
på ett halster och hållande höger hand
lyft till välsignelse. Vallby kyrka var,
liksom Lunds domkyrka, helgad åt S:t
Laurentius, ärkediakonen i Rom, som
under förföljelsen år 258 led martyr-
döden genom att brännas till döds på ett
halster över sakta eld. Inskriften lyder:
SIGILLVM ECCLESIA WALDBY IN EPARCHIA

IERRESTAD (Järrestads härad). Sigill-
stampen förvaras i Historiska museet.
Bild ur Ystads Allehanda 1937 13/11
(nr 263). Komplettering till KYRKANS

MÄRKEN (2006), som omtalar sigillet men
saknar bild av det.

Magnus Lindskog

Riksarkivet har 2009 levererat modellritning
till utbildningstecken som skall tillverkas i
metall för SIG, som är ett av Försvarsmaktens
två specialförband, bildat 2007, specialiserat
på underrättelseinhämtning.

Kompositionen består av en stridskniv som
är typisk för förbandet, fallskärm (förbandet
har sina rötter i fallskärmjägarskolans

insatskompani), två
vingar och två ögon.

Förbandet uppges
planera att också anta ett
heraldiskt vapen.

MB

R
A

.

Utbildningstecken för Särskilda
inhämtningsgruppen (SIG)
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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

Ordförandeklubba med slagplatta. Gåva till 50-års-
jubilerande Societas Heraldica Scandinavica från
Svenska Heraldiska Föreningen, Norska Heraldiska
Föreningen, Heraldiska Sällskapet i Finland, Heraldiska
Samfundet och Collegium Heraldicum Fennicum,
överlämnad vid Generalförsamlingen på Kungliga
Slottet 23 maj  2009. Följande snidade och målade
ordförandesköldar pryder slagplattan: 1959 Ernst
Verwohlt, 1965 Sven Tito Achen, 1976 Knud Prange,
1997 Allan Tønnesen. Peter Kurrild-Klitgaard valdes
på mötet och hans sköld kommer att tillföras senare.
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