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Våren har bjudit på mycket av det goda. Först
årsmöte i Lund i mars och sedan heraldiklördag i
Stockholm i maj. Därtill två heraldiska seminarier i
Lund, plus de sedvanliga månatliga Societas Heraldica
Lundensisluncherna.
Årsmötet var välbesökt och bjöd på spännande
medaljörföredrag med aktiva frågestunder. Grand
hade ordnat så att vi hade föredrag, möte och middag
i en sal med vidhörande salong för kaffeservering
och egen bar, vilket inbjöd till trivsamt mingel och
samkväm. Någon spikning av föreningens nya fana
blev det tyvärr inte. Fanstången var felaktig så vi får
återkomma till denna aktivitet på nästa årsmöte.
Kungliga bibliotekets uppmärksammande av
50:årsjubiléet av Arvid Berghmans heraldiska
samling lockade deltagare från både när och fjärran.
KB var mycket nöjda med samarrangemanget och
ser gärna en fortsättning, kanske i anslutning till
årsmötet 2013. Handskriftsamlingen förefaller
vara en riktig guldgruva och där finns säkerligen
mycket att upptäcka och berätta om. Tanken på en
digitalisering ligger nära till hands och om det vore
möjligt skulle det göra materialet tillgängligt på ett
helt annat sätt. Tom C Bergroths visning av de vackert
nyrenoverade ordenssalarna på Kungliga Slottet var
mycket uppskattad och eftersom utställningen där
kommer att utvecklas vidare ser vi fram emot ett
återbesök.
Missa inte att SHFs medeltidsnärvaro i år skiftar
från Kungahälla till Varbergs fästning, 7-8 juli. Vi
ses kanske där?

illustra de heraldica

Henric Åsklund
Ordförande i SHF
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Varbergs
medeltidsdagar
kallar
Denna sommar kommer föreningen att dyka
upp på medeltidsdagarna i Varberg i juli månad,
närmare bestämt den 7-8 juli.
Det är ett arrangemang som lockar mycket
folk i olika åldrar och vi hoppas genom vår
medverka nå ut till nya grupper som är intresserade av heraldik.
Som vanligt hoppas vi också att ni som är
medlemmar kommer förbi om ni har möjlighet.
Någon kanske också vill vara med. I så fall är ni
välkomna. Ring eller mejla vår kontaktperson
Marko Arosilta.
Mobil: 0707-83 11 47
E-post: marko@heraldik.se

Nya medlemmar i SHF
1/1 – 31/3 2012

Frid, Klas, Hedstigen 1
148 71 Sorunda
Ekström, Thore, Hasselvägen 23
743 34 Storvreta
Jonsson, Tony, Sörängetvägen 7 A
891 41 Örnsköldsvik
Asker, Beatrice Segerstein, Askerska residenset
227 36 Lund
Asker, Hugo, Askerska residenset
227 36 Lund
Kühne, Mikael,
Lögdövägen, Lunde gård 2 A		
861 92 Bergeforsen
Scheel-Exner, Alexander, Kungsgatan 33		
374 36 Kungshamn
Eskilsson, Therese, Torgvägen 2 A
148 30 Ösmo

Hitta akademiska texter

Vi möts i Göteborg
Societas Heraldica Gotoburgensis (SHG)
och Svenska Heraldiska Föreningen bjuder
i höst in till en heraldisk träff i Göteborg,
troligen 15 eller 16 september. Vi besöker
Aschebergska gravkoret i Christinae kyrka och
andra byggnader kring kanalerna.
Vapnet här ovan är ett förslag för SHG, där
framför allt tinkturer ännu är ett förslag.

Tack vare internet är det nu möjligt att hitta
både avhandlingar och uppsatser från våra
universitet.
Många studenter gör fantastiska djupdykningar i små specialämnen som annars aldrig
blir föremål för akademiska studier. Som
heraldik.
På hemsidan www.academia.edu kan man
söka sig fram till de ämnen som man själv är nyfiken på. En annan hemsida är www.uppsats.se.
Den är helt inriktad på svenska uppsatser från
svenska universitet. En heraldiker hittar just
nu fyra uppsatser genom sökordet heraldik,
varav två är skrivna av medlemmar i Svenska
Heraldiska Föreningen.
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Grand hotels fasad var dagen till ära prydd med Svenska Heraldiska Föreningens flaggor.
Foto: Jesper Wasling

Flaggor välkomnade till Lund
Ett välbesökt årsmöte i Lund lockade
ovanligt många medlemmar till två
intressanta föredrag av våra senaste
medaljörer: Sagerlund och Candréus.

kassör. Övriga i styrelsen är Marko Arosilta,
Stefan Bede, Magnus Bäckmark, Marcus Karlsson, Alexander Ulltjärn, Pontus Hedberg och
Martin Svensson.

SHF:s årsmöte avhölls i år på Grand Hotel i
Lund den 24 mars. Den relativt stora skara som
möte upp mottogs av ett Lund som inte riktigt
visade sig från sin bästa sida vad det gällde
vädret. Desto högre stämning var det dock
på mötet då det konstaterades att föreningens
ekonomi är god och att medlemsantalet har
ökat något efter ett litet tapp.
Den sittande styrelsen omvaldes med ett
undantag, Johanna Hellström som på grund
av tidsbrist valt att inte ställa upp till omval. Vi
tackar Johanna för hennes gärning i styrelsen
och synnerligen för tiden som kassör. Henric
Åsklund står kvar som ordförande, Claus K
Berntsen som vice ordförande, Jesper Wasling
som sekreterare och Lennart Wasling som

Dramatiskt avbrott
Lite mer dramatiskt blev det när mötet fick
avbrytas sedan brandlarmet gått och lokalerna
fick utrymmas. Efter en stunds väntande vid
Grands ingång fick vi åter gå in sedan det
konstaterats att någon brand inte förelåg. Mötet
kunde således återupptas.
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Två medaljörer och deras föredrag
Som vanligt delades också föreningens
förtjänstmedalj ut, i år fick Cecilia Candréus
och Vladimir A. Sagerlund mottaga denna.
De höll sedan som brukligt varsitt intressant
föredrag. Candréus föredrag handlade om ett
något förbisett användningsområde vad det
gäller heraldik nämligen begravningsfanor

Ordförande Henric Åsklund går igenom året som gått medan mötets sekreterare Jesper Wasling och
ordförande Ingemar Apelstig lyssnar. Foto: Lennart Wasling

och andra utsmyckningar vid högreståndsbegravningar. Intressant är hur man återanvände
olika delar av de heraldiska utsmyckningarna
till nya fanor ect.
Sagerlund höll ett föredrag om utvecklingen
av den svenska statliga heraldiken under hans
tid som heraldisk konstnär vid Riksarkivet.
Under årsmötet avgjordes också omröstningen
Årets vapen 2011 där vapen Modéus segrade
med 29p.
Därefter följde på andra plats Försvarsmaktens vinterenhet med 25p och på delad tredje
plats vapen Nordvik och Rättsmedicinalverket

med vardera 13p. Vykortsvinnare blev Sami
Nahas. Ett trots brandlarmet lyckat möte,
avslutades med den sedvanliga middagen.
Marcus Karlsson
Nedan ses de två medaljörerna Cecilia Candréus
och Vladimir A. Sagerlund mottaga vår
uppskattning. Foto: Jesper Wasling
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Arvid Berghmans arkiv öppnas
– En framstående heraldikers tankar nu tillgängliga
Arvid Berghman. En portalfigur i
svensk modern heraldik. 50 år efter
hans död öppnas nu hans arkiv, men
vem var han som heraldiker?

Den 8 juni 1961 avled Arvid Berghman, 64 år
gammal, efter ett liv till inte obetydlig del vigt
till heraldiken. Han hade skrivit en rad böcker
och en mängd artiklar i ämnet.
Sin betydelse för eftervärlden befäste han
ytterligare genom hans och hustruns testamentering av hans omfattande samlingar till
Kungliga biblioteket. I enlighet med testamentet är detta material först nu, 50 år efter hans
död, tillgängligt för forskarna.
Hans minne uppmärksammas
Inom Arvid Berghmans heraldiska stiftelse
har i flera år diskuterats hur arkivets öppnande
skulle kunna uppmärksammas. Som det föll
sig kunde stiftelsen i samarbete med Kungliga
biblioteket och Svenska Heraldiska Föreningen
arrangera en sammankomst på Kungliga
biblioteket lördagen den 5 maj under rubriken
”Arvid Berghmans samling – 50 år på KB”.
(1962 var det år som samlingarna överfördes
till KB.)
Till det sex timmar långa lördagsprogrammet slöt intresserade upp från såväl Heraldiksverige som biblioteksvärlden. Antalet
föranmälda var 44 personer och det var också
någonstans däromkring så många som kom,
även långväga ifrån – alla nordiska länder utom
Island var representerade.
Efter välkomstord från Johannes Rudberg,
enhetschef vid KB och styrelseledamot i Arvid
Berghmans heraldiska stiftelse, gav SHF:s
ordförande Henric Åsklund en presentation
av Arvid Berghman som heraldiker.
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Arvid Berghman, som i unga år hade tänkt
bli lärare, kom till Stockholm i början av 1920talet för att inleda ett yrkesliv som försäkringsbolagstjänsteman.
Hans arbetsuppgifter kan nog misstänkas
ha varit mindre intellektuellt stimulerande än
den hobby han tog upp, nämligen heraldiken.
Från 1932 och till slutet av 40-talet var han som
amanuens knuten till Riksheraldikerämbetet
och var en tid parellellt med det kanslist vid
Kungl Maj:ts orden.
Utöver hans nämnda bokutgivning – Heraldiskt vademecum (1938) är den mest kända
titeln – var han med och startade Svenska
Exlibrisföreningen och redigerade Meddelanden från Riksheraldikerämbetet, som utkom i
häften 1933–45.
Registrering av borgerliga vapen
På hans initiativ började också Riksheraldikerämbetet att registrera borgerliga vapen
1934, vilken verksamhet dock avbröts bara två
år och 23 vapen senare.
Henric Åsklund framhöll att anledningen till
avbrottet kan ha varit att förväntningar fanns
på att myndigheten, i likhet med brittiska College of Arms, också skulle beivra eventuella
intrång i vapenägarnas vapenrätt. Det skulle
medföra en så ökad arbets- och ansvarsbörda
att riksheraldikern Harald Fleetwood av allt att
döma fick kalla fötter och registreringsverksamheten upphörde.
Den heraldiske konstnären Einar J:son
Kedja hösten 1937 begärde i ett överklagade till
Kungl Maj:t att den delen av RHÄ:s verksamhet
skulle fortsätta, men hela affären – som följdes
i dagspressen – slutade i det lakoniska meddelandet från Kungl Maj:t den 8 september 1938
att ärendet lämnades utan åtgärd. Hade saken

Ovan. En intresserad publik tar del av exempel ut Arvid Berghmans samling och heraldiska verksamhet.
Foto: Magnus Bäckmark.
Nedan. Riksarkivets porslin med Arvid Berghmans vapensköld specialbeställdes hos Gustafsbergs
av dåvarande riksbibliotekarien Uno Willers och nämnde Heymowski. De båda herrarna omhuldade
båda den litet speciella glans som stod kring Berghmans samling och hugfäste på detta sätt hans
minne. Man kan tänka sig att de vid litet högtidligare tillfällen använde assietterna och kaffekopparna
när samlingens fortsatta öden diskuterades. Apropå porslin, så ingår även en samling ostindiskt
vapenporslin i Berghmans donation till KB, förutom boksamlingen, hans arkiv och pengamedlen.
Foto: Magnus Bäckmark.
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tagit en annan vändning kunde Sverige idag ha
haft en statlig registrering av borgerliga släktvapen sedan mellankrigstiden – den borgerliga
personheraldiken hade sannolikt i så fall varit
mer allmänt etablerad än den är idag.
Samlingen växer ständigt
Marianne Sandels presenterade Arvid Berghmans heraldiska stiftelse, som i enlighet med
testamentet gör att hans samling vårdas och
utökas genom inköp.
Startkapitalet från makarna Berghmans
dödsbo var 181 646 kronor, vilket i dagens
penningvärde motsvarar ca 1,9 miljoner kronor.
Idag är kapitalet drygt 2 miljoner. 15 procent
av avkastningen ska läggas till kapitalet varje
år. På senare år har det ofta blivit uppemot
100 000 kr för bokinköp och skötselkostnader. Ca 50 tidskrifter m.m. inköps löpande,
och därtill ungefär 50 böcker varje år, på alla
möjliga språk.

Titlar på engelska utgör lejonparten. Ett
speciellt inköp till KB på senare år, är Olof
Lilliesparres (af Fylleskog) stambok från 1600talet, förvärvad 2003 på auktion med medel
från även andra håll än stiftelsen. Med många
konstnärligt högkvalitativa vapenillustrationer
är den heraldiskt intressant och planeras att
digitaliseras.
Övriga kostnader har gått till förvaltning,
revision och en årlig tackmiddag för de inblandade ansvariga. Någon annan ersättning
till de tre ledamöterna i stiftelsen utgår inte.
Däremot läggs varje år blomsterdekorationer
på Arvid och Alice Berghmans grav, hennes
familj Ewerlöfs familjegrav på Norra begravningsplatsen.
Berghman i teori och praktik
Som första programpunkt på eftermiddagen
berättade Jens Christian Berlin om ”Arvid
Berghman i teori och praktik”; vi fick höra

Tom Bergroth berättar om de nyaste serafimersköldarna som just nu visas upp i Ordenssalen på
kungliga slottet. Foto: Jens Christian Berlin
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om hur Berghman som normativ heraldiker
försökt påverka vapenbruket i Sverige på
olika sätt.
Ett illustrativt exempel utgör bruket av
rutformad eller oval sköld för kvinnor, ett
bruk som har få och tvivelaktiga historiska
rötter. Det är sant att Sofia Albertinas vapen på
Arvfurstens Palats i Stockholm från omkring
1790 har rutformad sköld, men i sin bok från
1746 nämner Uggla inte alls att det skulle finnas
en speciell sköldform för kvinnor.
Och under 1700-talet hade ofta männen,
både i Sverige och på kontinenten, ovala sköldar. Ändå försökte Berghman i sina skrifter
driva igenom rutskölden och/eller den ovala
skölden som norm för kvinnor i Sverige – och
enligt Jens Christian Berlin kan man nog säga
att han har lyckats härvidlag.
46 kapslar med material
Därefter talade Johannes Rudberg (som är
chef för KB:s enhet för utländsk litteratur
och dessutom ledamot av styrelsen för
Arvid Berghmans Heraldiska Stiftelse) om
Berghmans arkiv, som efter 50 år nu har
öppnats för forskarna.
Detta arkiv är mycket omfattande; där finns
till exempel 46 kartonger (eller ”kapslar”, som
det heter på biblioteksjargong) med brev, och
ett stort antal kartonger med bildmaterial, tidningsurklipp m.m. En rik källa för forskarna
att ösa ur, således.
Ur brevmaterialet fick vi höra några smakprov på hur förhållandet mellan Berghman och
riksheraldikern Harald Fleetwood utvecklades
från hjärtligt och personligt under 1930-talet till
alltmer spänt och konfliktfyllt under 1940-talet.
Intressant – och en smula beklämmande.
Arvid Berghmans pris
Sista punkten på programmet stod Tom Bergroth för: presentationen av Arvid Berghmans
heraldiska pris för 2012. Det priset hade
tillkommit på initiativ av Stiftelsen 1972 (det
nämndes således inte i Berghmans testamente)
och utdelades fram till 1994.

Ovan. Tom Bergroth visar runt i Ordenssalen.
Foto: Jens Christian Berlin
Nedan. Henric Åsklund inleder Berghmandagen
på Kungliga biblioteket. Foto: Måns Björkman.

Efter ett uppehåll på 18 år har det nu
återupplivats igen, och årets pris tilldelades
den danske heraldikern Steen Clemmensen
för hans stora översikt över medeltida vapenrullor, Ordinary of medieval armorials, som
publicerades på CD-rom 2006 och regelbundet
uppdateras (se www.armorial.dk).
Strax före klockan tre var programmet på
KB över. Deltagarna kunde då vandra ut i den
vackra vårsolen i riktning mot Kungliga Slottet
för att titta på de nyrenoverade Ordenssalarna
under Tom Bergroths ledning.
Mats Persson & Magnus Bäckmark
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Arvid Berghmans heraldiska
stiftelses handskriftssamling
Genom sitt testamente bildade Arvid Berghman
(1897-1961) en heraldisk stiftelse som förvaltas
av Kungliga Biblioteket. Stiftelsens avkastning
går huvudsakligen till att göra nyförvärv till
Berghmans omfattande heraldiska bibliotek,
som tillföll KB. Utöver boksamlingen förvaltar
KB även Arvid Berghmans handskriftssamling,
som omfattar 103 kapslar, se vidstående
förteckning. Handskriftssamlingen har i
enlighet med testamentets stipulerande varit
spärrad under 50 år efter Berghmans död, men
är sedan årsskiftet tillgänglig för alla.
Arvid Berghman var inblandad i ett antal
fejder och tvister med olika personer och institutioner och han ville troligen försäkra sig att
alla berörda skulle ha gått ur tiden innan hans
volymösa korrespondens blev offentlig.

De 46 kapslarnas brev är ordnade alfabetiskt
efter brevskrivarens namn, men ibland har
Arvid även bifogat utkast till sitt korresponderande brev, så att brevväxlingen kan följas åt
båda håll. Objekt ur samlingarna kan beställas
fram och studeras i någon av läsesalarna på KB.
Fjärrlån är dock ej möjliga, vare sig av böcker
eller annat, för enligt stiftelseurkunden får inga
objekt lämna KB.
Avslutningsvis kan nämnas att stiftelsen med
öppen famn tar emot förslag på heraldisk litteratur från hela världen att köpa in, lämna gärna
förslag på: http://ul.kb.se/inkopsforslag/.
Henric Åsklund

Arvid Berghmans fru, Alice Ewerlöf, bidrog med sin förmögenhet till att bygga upp samlingen. Här
är vapnet för den äldre grenen av släkten Ewerlöf, som Alice tillhörde, och ett av Arvid Berghmans
många exlibris. Teckning från Riksarkivet respektive av Otto Hupp.
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Berghmans samling

Förteckning över handskriftssamlingen
BREV (till Arvid Berghman)
Y 1-46 Brev till Arvid Berghman (A-Ö)
MANUSKRIPT (av Arvid Berghman)
Y47-50 Manuskript. Div. (heraldik m.m.)
Y51 Heraldisk kurs för gravörer m.fl.
Y52 Riddarhusets vapenporslin
Y53 Tidnings- o. tidskriftsartiklar
(ej heraldik)
BILDMATERIAL
Y54 Bolagsvapen
Y55 Fanor & standar, textilier
Y56 Finska släktvapen (adliga)
Y57 Furstehusens vapen
Y58 Gravvårdar m.m.
Y59 Heraldisk teori
Y60 Institutions- & föreningsvapen m.m.
Y61 Kommunala vapen (Belgien-Polen)
Y62 Kommunala vapen (Schweiz-Tyskland)
Y63 Kronor & rustningar
Y64 Kyrkliga vapen
Y65 Ordnar & medaljer
Y66 Porslin & vapen, silver & guld
Y67 Serafimervapen (svenska riddare)
Y68 Serafimervapen (utländska riddare:
Anhalt-Norge)
Y69 Serafimervapen (utländska riddare:
Oldenburg-Österrike)
Y70 Serafimervapen (register)
Y71 Sigill
Y72 Stats- och provinsvapen (AmerikaNorge)
Y73 Stats- och provinsvapen (PersienÖsterrike)
Y74 Svenska släktvapen (adliga)
Y75 Svenska släktvapen (borgerliga)
Y76 Svenska släktvapen (borgerliga ur BVR)
Y77 Utländska släktvapen

Y78 Vapenkompositioner (Britze, Kälde)
Y79 Vapenkompositioner (Raneke,
Lengweiler)
Y80 Varia
RECENSIONER
Y81 Recensioner (tr.) m.m. av A. Berghman
TIDNINGSURKLIPP
Y82-84 Berghmaniana
Y85 Biografi
Y86 Exlibris
Y87 Fanor & standar
Y88-89 Ordnar & medaljer
Y90 Sigill & mynt
Y91 Svensk heraldik 1924-1932
Y92 Svensk heraldik 1933-1935
Y93 Svensk heraldik 1936-1939
Y94 Svensk heraldik 1940-1945
Y95 Svensk heraldik 1946-1954
Y96 Svensk heraldik 1955Y97 Svensk heraldik: Länsvapen
Y98 Utländsk heraldik: A-E
Y99 Utländsk heraldik: F-Ö
Y100 Varia 1922-1939
Y101 Varia 1940-1953
Y102 Varia 1954Y103 Djursholms stads vapen

Arvid Berghmans vapen.
Teckning av Sven Sköld.
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Kungahusets kronor
– Ska prinskronorna även föras av prinsessorna?
När detta skrivs har ett par veckor
gått sedan prinsessan Estelle, hertiginna av Östergötland, kom till världen,
och hennes dop förbereds som bäst.
Det kan därför vara på sin plats med
ett antal synpunkter kring några av de
kungliga attribut vilka ska följa henne
genom livet.

Prinsessans vapen tänkte jag lämna därhän
denna gång – låt oss dock konstatera att
skölden kommer att krönas med en prinslig
krona. Det är nämligen på kronor jag tänkte
koncentrera mig.
Rangkronor och andra
Vi skiljer mellan å ena sidan heraldiska
rangkronor, å den andra de kronor avsedda
för kungliga personer som verkligen finns i
sinnevärlden, närmare bestämt i Skattkammaren
på Stockholms slott. Det finns emellertid också
likheter, eftersom de svenska furstliga rangkronorna i viss utsträckning brukar framställas
med de ”fysiska” kronornas utseende som bas,
naturligtvis med olika hög grad av stilisering.
Den kungliga rangkronan, som används av
konung och drottning och även på riksvapnet,
på länsvapnen etc, bär drag av Erik XIV:s
kungakrona från 1561, särskilt sådan som den
ska ha sett ut vid sin tillkomst, innan byglarna
trycktes ned. Därpå märks den kronprinsliga
rangkronan, som förvisso inte har särskilt
många likheter med det guldsmedsarbete från
1600-talet vilket begagnas som kronprinskrona;
mer om detta nedan. En detalj i rangkronan
binder dock denna till den ”fysiska” kronan,
nämligen den ensamma vasen mitt fram på
kronan (på den fysiska kronan även en motsvarande baktill), vilken skiljer denna rangkrona
12 Vapenbilden 90:2012

från den prinsliga eller hertigliga, vilken har fler,
men mindre, vasar mellan spirorna.
Nämnda prins- eller hertigrangkrona,
likadan för prins och prinsessa, slutligen har
starka likheter både i tinkturer – där blått och
guld dominerar – och på andra vis med de fyra
”fysiska” hertig-, arvfurste- eller prinskronor
som tillverkades mellan 1771 och 1902, och
även med prinsesskronorna i Skattkammaren,
vilka framför skiljer sig från prinskronorna vad
gäller storlek.
Hertigarnas kronor
Att kronorna har kallats hertigkronor beror
förstås på att de två första av dem tillkom under
Gustav III:s tid, då han också utnämnde sina
bröder till hertigar av Södermanland respektive
Östergötland, vilka sedan blev deras vanligaste
titlar.
Arvfurste åter, var ända fram till 1980-talet
den officiella titeln för svenska prinsar (utom
kronprinsen) men är numera avskaffat och
ersatt med just prins. (För att ytterligare komplicera saken: Det har även använts en helt ad
hoc-mässig titel, kontaminationen ”arvprins”,
varmed man tydligen avsåg den arvfurste som
näst kronprinsen stod närmast tronen. Det var
prins Gustaf Adolf, nuvarande konungens far,
som inte sällan benämndes ”arvprins”.)
Ovannämnda förbistring hertig/arvfurste/
prins härovan är inte ointressant. En annan
betydelseförskjutning har nämligen just nu
skapat ett missförstånd som möjligen kan
skapa en cause celèbre i samband med det
kungliga dopet.
En artikel från TT:s featureavdelning
Spektra cirkulerar i skrivande stund i pressen,
och däri hävdas att det kommer att vara den
svenska kronprinskronan som ska framställas

vid prinsessan Estelles dop – detta eftersom
prinsessan vore ”tronföljare”. ”Tronföljare”
är en praktisk synonym till kronprins/kronprinsessa (ibland har det ju dessutom varit
så, att tronföljaren inte burit kronprinstitel,
till exempel den blivande Oskar II 1859-72
eller prins Bertil 1973-79). Men tydligen har
missuppfattningen spritt sig att ”tronföljare”
även skulle kunna vara den näst i följd till
tronen berättigade (f.n. prinsessan Estelle)
eller rent av alla som över huvud taget är med
i tronföljden.
Inte med vid dopet
Men det vore helt fel att kronprinskronan ska
vara med vid prinsessdopet. Denna krona har
en alldeles egen historia, den satt från början
som ett emblem på sedermera kung Karl X
Gustavs så kallade arvfurstehatt (ännu en
betydelseförskjutning) vid drottning Kristinas
kröning 1650 och den har även i modern tid
monterats på detta sätt igen, det förekom vid
Kristinautställningen på Nationalmuseum på
1960-talet.
Kronan ger väl inte precis intryck av ren
och enkel skönhet som till exempel Erik XIV:s
krona, Lovisa Ulrikas drottningkrona eller
hertig- och prinsesskronorna. Den är ett barn
av sin tid, barocken, men att, som någon har
gjort, kalla den ”ett monster av smaklöshet i
guld och diamanter”, är ändå orättvist. Framför allt är det en fördel att den så skiljer ut sig
från hertigkronorna och därigenom markerar
kronprinsens/kronprinsessans försteg. Vi får
verkligen hoppas att TT Spektra, och deras
informanter, har visat sig vara fel ute. Någon
gång i framtiden lär denna krona bli symbol för
hertiginnan av Östergötland – men inte nu.
Kan vi lägga hugskottet med kronprinskrona vid prinsessdop till handlingarna som
en tidningsanka, är det desto mer givande att
diskutera vilken annan krona som bör ställas
fram vid dopet – en prins/hertigkrona eller en
prinsesskrona? Det ligger naturligtvis närmast
till hands med det sistnämnda alternativet, det
är ju en prinsessa som har fötts. När prinses-

san Madeleine döptes för 30 år sedan var
den kvinnliga tronföljden redan införd, likväl
var det en prinsesskrona som symboliserade
hennes rang vid dopet. Därmed kunde man
tycka att saken vore klar.
En ny kronsymbolik
Men låt oss tänka vidare! I och med den
kvinnliga, fullt kognatiska, tronföljden har ju
uppenbarligen kronprinskronan blivit ”könsneutral”, för att nu använda ett i den allmänna
debatten just nu frekvent uttryck. Är det då inte
rimligt att även prins/hertigkronorna blir så?
Vi kan väl utgå ifrån att den nya tronföljden
var just så ny vid det kungliga dopet 1982 att
ingen närmare funderat över detta, därför behöver det dopet inte ses som något prejudikat.
Med detta nytänkande skulle vi kunna få ett
schema för kronsymbolik och kronnärvaro
(alltså ”fysiska” kronor, ej rangkronor) vid
kungliga dop, bröllop, myndighetsceremonier
etc som följer:
Kungakronan (Erik XIV:s) representerar
konung eller regerande drottning
Drottningkronan (Lovisa Ulrikas) representerar drottning i betydelsen konungens
gemål
Kronprinskronan representerar kronprins eller
kronprinsessa i betydelsen tronföljare
Hertig/prinskrona representerar
a) prins i betydelsen drottnings gemål
b) prins i tronföljden
c) prins gift med kronprinsessa eller 		
annan prinsessa i tronföljden
d) prinsessa i tronföljden
Prinsesskrona representerar enbart ingift
kronprinsessa eller prinsessa det vill säga gift
med kronprins respektive tronföljdsberättigad
prins.
Michael Bejke
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Heraldikens gryning
– Del 2: Sigillens Vittnesbörd
Under decennierna kring år 1150
dyker det upp ett nytt källmaterial som kan hjälpa oss att följa den
västerländska heraldikens uppkomst
och utveckling. Det är sigillen, de
hundratusentals sigill som finns bevarade från medeltiden.

Som källmaterial har sigillen en stor fördel: de
är i oftast möjliga att exakt datera eftersom
de hänger på brev som anger när brevet
utfärdades. Men sigillen har också en nackdel:
de anger inte vapnets tinkturer. Den nackdelen
avhjälps efter ett par generationer genom de
färglagda vapenböcker som börjar framställas
under 1200-talet.
De första sigillen
1130-1140-talen: De första heraldiska sigillen
I brittisk litteratur står att det äldsta vapen som
finns avbildat på ett sigill är engelskt: Waleran,
earl av Worcester, har hängt sigillet under ett
(odaterat) brev som han anses ha utfärdat
någon gång mellan 1136 och 1138 (se t.ex.
Paston-Bedingfeld och Gwynn-Jones, 1993, sid.
12). Det finns emellertid en del argument mot
den dateringen. I fransk litteratur står därför
att det äldsta säkert daterade vapensigillet är
franskt och har hängts under ett brev från 1146
av Raoul, greve av Vermandois (se Pastoureau,
1997, sid 31).
Till saken hör att de två herrarna var nära
släkt och att de förde samma vapen – schackrutat fält – men med olika tinkturer. Av senare
vapenböcker kan vi se att Raoul av Vermandois
förde ett schackrutat fält i guld och blått, medan
Waleran av Worchester förde ett i guld och rött.
Walerans mor tillhörde huset Vermandois, och
hans vapen visar att han, som så många andra
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på den tiden, tog sin mors vapen. Moderns släkt
hade sina domäner i norra Frankrike vid gränsen mot Flandern, härstammade från franska
kungahuset och deltog i Första Korståget (hos
Anna Komnena kan man läsa om en odräglig
greve av Vermandois som gör bort sig i en
viktig krigisk operation).
Walerans far dog redan 1118. Då gifte hans
mor om sig med en earl of Surrey och tog
det schackrutade vapnet i guld och blått med
sig även till dennes släkt. Där har det fortlevt
genom generationerna i snart 900 år. Dagens
earl of Surrey, som även är hertig av Norfolk,
härstammar i rakt nedstigande led från paret
och för det schackrutade Vermandoisvapnet i
tredje fältet i sin vapensköld (Bild 1).
I del 1 (Vapenbilden 88:2011) av denna
artikel diskuterade vi det vapen som finns
avbildat på Gottfrid Plantagenets gravhäll i Le
Mans: i blått fält sex uppresta lejon ordnade 3,
2, 1. Det vapnet skulle enligt en senare källa
Gottfrid ha fått redan 1127, men detta har
betvivlats av forskarna. Ett av argumenten
mot att Gottfrid hade ett vapen redan 1127 är
att hans sigill faktiskt finns bevarat under ett
brev från 1149. Det sigillet visar inget vapen,
och därför är det möjligt att historien om att
han fått ett vapen redan 1127 faktiskt är en
efterhandskonstruktion.
Sigillen blir vanligare
Från omkring 1150 droppar dock sigillbeläggen
på heraldiska vapen in ganska tätt, och eftersom
vi kan följa sigillen från föräldrar barn kan vi
också se att vapnen är äftliga. En del av dessa
vapen lever kvar än i dag i form av statsvapen,
till exempal Savojens silverkors i rött fält (först
belagt på 1140-talet, har på 1800- och 1900talen ingått i Italiens vapen), Aragoniens fyra

Bild 1: Vapen för Edward Fitzalan-Howard (född
1956), hertig av Norfolk och earl av Surrey.

Bild 2: Raoul de Vermandois avbildad på ett
sigill från 1135.

röda stolpar i gyllne fält (först belagt 1150,
ingår idag i Spaniens riksvapen) och Flanderns
svarta lejon i gyllne fält (känt 1177, utgör
idag Belgiens statsvapen). Andra vapen som
finns belagda i ledande potentatetrs sigill från
denna tid levde länge kvar hos familjer som
härstammade (eller påstod sig härstamma)
från dessa potentater. Ett exempel som vi ska
återkomma till senare är grevarnas av Boulogne
tre röda rundlar i gyllene fält (1184).
De allra äldsta vapnen har bara häroldsbilder: sparrar, rundlar, klyvande och delande
skuror, rutmönster. Allmänna bilder dyker
upp under andra hälften av 1100-talet. Ett
speciellt sådant vapen visar tre lejon i stolpe.
Vi har således ett sigill med Normandies två
lejon från 1184; från detta vapen utvecklas
Englands riksvapen med tre lejon, vilket först
kan beläggas i Richard Lejonhjärtas sigill från
1198. I Englands vapen är de tre lejonen gyllne
i rött fält, i Danmarks ungefär samtida vapen
är de blå i gyllne fält, och i de tyska kejsarnas
av huset Hohenstaufen släktvapen är de svarta
i gyllne fält. Man kan spekulera över huruvida
det finns något samband mellan dessa tre
vapen, men sådana spekulationer saknar stöd i
bevarade källor (sambandet mellan Danmarks
och Hohenstaufens vapen har exempelvis diskuterats av Bartholdy, 1984). I alla händelser är
Danmark först ute på plan; de danska lejonen
finns belagda i kung Knut VI:s sigill redan

1196, medan Englands lejon som sagt finns
belagda 1198; de hohenstaufiska lejonen dyker
inte upp i sigillen förrän 1216.
Andra statsvapen är något yngre. Skottlands
lejon inom dubbel liljeinfattning, Norges lejon
med Sankt Olavs yxa, och Frankrikes liljor
finns belagda på sköldar i sigill en bit in på
1200-talet.
Ryttarfanoroch andra textilier
Sigillen från 1100-talets mitt visar en viktig sak:
det tycks ha funnits en heraldisk symbolvärld
redan innan symbolerna börjader målas på
sköldar. Flera av de allra tidigaste sigillen med
bilder av riddare i helfigur visar nämligen ett
heraldiskt mönster på riddarens ryttarfana,
och/eller på hästens schabrak, även om de inte
visar något mönster på skölden. Låt oss återgå
till vår gamle vän Raoul de Vermandois, vars
sigill från 1146 visar en riddare med schackrutig
sköld. Men Raoul hade ett tidigare sigill. Det
hänger, i svårt nedslitet skick, på ett odaterat
brev som anses vara utfärdat 1135; där avbildas
riddaren med skölden vänd från åskådaren, och
med en (otydligt) rutig ryttarfana. (Bild 2)
Det finns flera spännande exempel på
tidiga sigill med heraldiska ryttarfanor. Det
äldsta bevarade tillhör greve Vilhelm av
Luxemburg; det är från 1123 och visar en
ryttarfana med vad som anses vara en tidig
version av Luxemburgs flerfaldigt delade fält.
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Men det har kanske funnits ännu tidigare
exempel. En fransk historiker från 1600-talet
har beskrivit ett brev utfärdat av hertigen av
Bourgogne 1106, med ett sigill som visade en
riddare med en fana dekorerad med vad som ett
drygt sekel senare finns belagt som Bourgognes
vapen: flera gånger styckat i guld och blått (se
Pastoureau, 1997, sid. 32, fotnot 43). Men det
sigillet är sedan länge försvunnet.
Bland historikerna finns därför en omfattande diskussion om huruvida den heraldiska symboliken kan ha funnits på textilier
innan den målades upp på sköldar. Ett argument för detta kan man finna i den ordlista som
sammanställts av medeltidsforskaren Gerard
Brault (1972, ny upplaga 1997) över termer
som används i 1200-talets heraldiska vapenböcker; historikerna anser att över hälften av
de termerna är textila hantverkstermer (se t.ex.
Pastoureau, 1997, sid. 28). Det finns också
en diskussion om huruvida Provences och
Aragoniens vapen (tre resp. fyra röda stolpar
i gyllne fält) bägge kanske stammar från en
fana någon gång på 1000-talet. Och många
forskare anser att vissa heraldiska mönster har
ett sådant utseende att de ursprungligen måste
ha funnits på vävnader, innan någon kom på
idén att måla dem på sköldar – till exempel de
franska kungarnas vapen (ett blått fält bestrött
med gyllne liljor) som på något vis ser textilt ut.
Men sådant är ju svårt att bevisa, och därmed
är vi inne på teoriernas område.
Charlatan eller visionär?
1980 publicerade den brittiska amatörhistorikern
Beryl Platts en liten bok med titeln Origins
of Heraldry. Hon för där fram en handfull
idéer som var och en skulle ha kunnat skapa
sensation inom medeltidshistorien och vår syn
på heraldikens uppkomst. Hennes viktigaste
poänger kan sammanfattas så här:
1. Vid sin invasion av England 1066 hade
Wilhelm Erövraren hjälp av ett stort antal
krigare från Flandern, ledde av greve Eustache
av Boulogne.
2. Efter segern fick dessa flamländska
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krigare belöningar i form av stora jordegendomar i England. Många av de ledande
engelska och skotska familjerna, som tidigare
har trotts härstamma från Wilhelm Erövrarens
normandiska följeslagare, härstammar i själva
verkat från dessa flamländare.
3. Inom de flamländska grevskap som
dessa män kom från hade man långt före
1066 tillämpat ett system med ärftliga färger
och symboler på fanor. Något sådant system
hade inte funnits hos normanderna. Det flamländska systemet härstammade ursprungligen
från greve Eustaches anfader Karl den Store
på 800-talet; det hade kvarlevt sedan dess i
grevskapet Boulogne och i angränsande flamländska grevskap, och med erövrarna kom det
att föras över till England och Skottland.
4. All engelsk och skotsk heraldik härstammar från detta system, antingen som direkt arv
inom de gamla familjerna, eller som imitation
inom uppkomlingsfamiljer.
En så här kort redogörelse kan inte göra
rättvisa åt Beryl Platts intrikata argumentation,
och inte heller åt de vittgående slutsatser som
hon drar av den. Men enkelt uttryckt menar
hon att många av de vanligaste heraldiska
bilderna härstammar från en symbolvärld som
odlades vid Karl den Stores hov på 800-talet
och som kommit att bevaras i ett par sekel
i kretsen kring grevarna av Boulogne. Det
skulle, om det kunde bevisas, i sanning vara
sensationellt.
Tyvärr finns det inte så många bevis i Platts
bok, men de resonemang hon för låter ändå
ganska övertygande. Dessutom är hennes stil
flödande och blomstrande på ett sätt som
gör boken mycket läsbar och trevlig, men
som samtidigt lämnar en kritisk akademiker
helt utan hjälp när det gäller källhänvisningar
och belägg. Låt mig bara ta ett exempel (det
finns dussintals i boken): Hur kan Beryl Platts
veta att Skottlands dubbla liljeinfattning exakt
motsvarar ett hårsmycke som ägdes av en av
Karl den Stores döttrar och som gått i arv inom
greve Eustaches familj? En källhänvisning
skulle inte skada, i detta fall liksom i många

andra. Och eftersom Platts inte tillhandahåller
några sådana källhänvisningar är det knappast
förvånande att hennes bok har ignorerats av
de professionella historikerna.
Omnämns sällan
Det är också lätt att komma på motargument
mot hennes resonemang. Exempelvis finns det
många exempel på tidig heraldik långt utanför
Flandern (Savojens, liksom Aragoniens/
Provences, vapen är bara några bland många)
men faktum är att det är svårt att hitta några
riktigt tungt vägande sakfel i hennes bok.
Hon är helt enkelt mycket kunnig i 1000- och
1100-talens historia, och för att kunna beslå
henne med avgörande sakfel (till skillnad från
små detaljfel, som det ju finns i alla böcker)
krävs nog att man själv är en professionell
medeltidshistoriker.
Men tyvärr verkar inte historikerna ha tagit
upp hennes bok till någon närmare diskussion;
jag har förgäves letat efter recensioner av den,
och de heraldiska standardböckerna omnämner den knappast alls. Ett särskilt slående
exempel är den internationella konferens om
heraldikens uppkomst som arrangerades i
Sydtyrolen (Italien) 1981; i konferensvolymen
Les Origines des Armoiries som utgavs 1983
kommenteras hon inte alls, trots att hennes bok
handladejust om konferensens ämne.
Ett undantag är The Oxford Guide to
Heraldry, som kortfattat och neutralt redogör
för Beryl Platts bok, men sedan konstaterar att
man inte har tillräcklig kunskap för att kunna
bevisa eller motbevisa hennes djärva teorier (se
Woodcock och Robinson, 1988, sid 5-7; där
tas även upp några icke avgörande detaljfel i
hennes bok). Och så är det nog: hur intressanta
och kanske rimliga hennes tankar om den äldsta heraldiken än är, kan vi knappast betrakta
dem som annat än hugskott. Däremot står nog
hennes idéer om många engelska och skotska
familjers flamländska (snarare än normandiska)
ursprung på fastare grund. Och hennes syn
på greve Eustache av Boulogne som en av de
viktigaste männen bakom Wilhelm Erövra-

Bild 3: Boulognes vapen.
rens krigståg delas idag av de flesta historiker
(det finns till och med forskare som anser att
Eustache var mannen som lät beställa Bayeuxtapeten; se Bridgeford, 1999). (Bild 3)
Vad säger sigillen om heraldiken
Låt mig sammanfatta så här långt. Om vi anser
att heraldiken har uppstått först när man börjat
måla ärftliga bilder på sköldar, så finns de
äldsta beläggen på sigill från 1130-1140-talen.
Om vi nöjer oss med bilder på ryttarfanor och
hästschabrak, finns de äldsta beläggen på sigill
något tidigare; vi kan då gå tillbaks till 11101120-talet, men knappast längre.
Men om vi i stället tittar på de tusentals sigill
från senare århundraden som finns bevarade
kan vi upptäcka ett intressant mönster. Låt oss
börja med vår gamle vän greve Eustache av
Boulogne. 100-200 år efter hans död för flera
av hans ättlingar tre röda rundlar i gyllene fält
(se bild 3). Kan den gamle greven själv ha fört
ett liknande vapen?
Svaret ges av Bayeux-tapeten. Där avbildas
dels Eustache själv, med namnet ordentligt
utskrivet, hållande i en ryttarfana med ett
kors som bra mycket liknar det vapen som
senare kom att föras av kungarna av Jerusalem. Den fanan har blivit mycket omskriven
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Bild 4: Boulognes tre rundlar
på en ryttarfana på Bayeuxtapeten.
Bild 5 Den franska provinsen
Bars vapen

i litteraturen, men ingen forskare tror att
jerusalemkorset var Eustaches familjevapen
(Första Korstågets ledare Gottfrid av Bouillon var faktiskt Eustaches yngre son). Vidare
visas en annan ryttare, utan namn, som bär en
fana med tre mörka rundlar i ljust fält – efter
900 år är färgerna på Bayeux-taleten en aning
opålitliga. Just den fanan anses av de flesta
forskare, både amatörer som Beryl Platts och
akademiska professorer, vara Boulognes fana.
Ett tidigt belägg, således, på det familje- eller
territorialvapen som Eustaches ättlingar sedan
skulle föra under kommande århundraden.
(Bild 4)
Men det finns mera
I östra Frankrike ligger den lilla provinsen Bar,
vars vapen fortfarande utgörs av två fiskar
med ryggen mot varandra (Bild 5). Detta
vapen finns belagt i sigill och vapenböcker,
med varierande tinkturer, från 1200-talet
och framåt. Sigillen har tillört en massa olika
personer som alla var släkt med varandra –
ibland nära släkt, men ofta kusiner eller ännu
avlägsnare släktingar. Och när man studerar
deras genealogier visar det sig att de har en
gemensam anfader: de härstammar alla från
greve Thierry av Bar, som levde mellan 1045
och 1103, det vill säga innan heraldiken hade
uppstått (se släktträdet hos Pastoureau, 1997,
sid 306). Det är onekligen frestande att anta, att
gamle Thierry hade ett emblem med två fiskar
– kanske broderat på någon fana – och att hans
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ättlingar senare, när heraldiken har uppstått,
har velat markera sin samhörighet genom att
måla det emblemet på sina sköldar.
Hertigdömet Bars vapen är intressant
eftersom det utgör ett slags motbevis mot
Beryl Platts idéer: även om Flandern och
Boulogne var viktiga, så har uppenbarligen
inte all heraldik uppstått där. Bar ligger långt
från Flandern, och det fanns även andra förheraldiska centra.
Ett sådant centrum var området kring Paris,
huset Capets (den franska kungafamiljens)
hemtrakter. Även om det välkända kungavapnet med gyllne liljor i blått fält är av sent datum,
så fanns det andra medlemmar av huset Capet
som tidigt förde vapen. Två sådana släktgrenar
har vi redan stött på: Vermandois, som förde
en shackrutig sköld i guld och blått, och Bourgogne, som förde en flera gånger styckad sköld
i guld och blått. (Bild 5)
Det visar sig att de delar av franska kungahuset som från 1200-talet förde vapen med
färgerna guld och blått (vilket var en ganska
ovanlig tinkturkombination i den tidens
Frankrike) alla härstammade från kung Robert
den Fromme (972-1031). Denne levde således
långt innan heraldiken var påtänkt, och det
är möjligt att han hade en blågul fana, eller
kanske en blågul vävnad som hängde ovanför
öppna spisen i kungsgården. Färgerna guld och
blått kom sedan att leva vidare som ett slags
kännemärke för släkten, och när heraldiken
väl hade uppfunnits valde hans ättlingar –

oavsett om de var kungar eller ”bara” grevar
och hertigar – att använda dem i sina vapen.
Det finns flera exempel; se Pastoureau (1997,
sid. 305-310) och Woodcock och Robinson
(1988, sid. 9).
I några fall kan man vidare hitta förheraldiska belägg på mynt. En del av de stora feodelherrarna på 1000-talet lät prägla egna mynt;
grevarna av Saint-Pol gav till exempel ut sådana
mynt som visar de sädeskärvar som ett sekel
senare finns belagda som riktiga heraldiska
vapen på deras sigill. Eftersom Saint-Pol ligger
uppe i Flandern och dess grevar var släkt med
greve Eustache av Boulogne kan man säga att
detta utgör ett stöd för Beryl Platts teorier, men
det finns även andra feodalherrar på 1000-talet
som gav ut mynt med förheraldiska bilder, till
exempel i Tyskland (se Pastoureau, 1997).
När uppstod den heraldiken?
Frågan kan synas meningslös. Beroende på hur
vi definierar vad som är heraldik – det vill säga
de tre kriterierna vi diskuterade i del 1 av denna
artikel – kan vi komma fram till en rad olika
tidpunkter. Men klart är att det redan på 1000talet fanns en del symboler som var ärftliga och
som sedan dyker upp på vapensköldar under
de närmast följande seklerna.
Även om frågan inte kan ges något klart svar
är det naturligtvis intressant att diskutera den.
Och de historiska perspektiv som öppnar sig,
när man till exempel är turist i Boulogne och
inser att de tre röda rundlar som ingår i stadens
kommunvapen kan beläggas redan på Bayeuxtapeten från 1070-talet, är i sanning svindlande.
Nu är naturligvis Bayeux-tapeten ett helt unikt
dokument – i de flesta fall får man nöja sig med
att studera vapen från 1200- och 1300-talen,
och med hjälp av genealogier föra dem tillbaks
på någon anfader på 1000-talet, som i fallen
med husen Bar, Saint-Pol och Capet.
Vad gäller nordisk heraldik kan man inte ens
göra det; våra medeltida genealogier är alltför
ofullständiga. Visst skulle det vara spännande
om man till exempel kunde leda alla de småländska släkter som på medeltiden för en båt i sitt

vapen tillbaka till någon gemensam anfader.
Men tyvärr, alla sådana försök är dömda att
misslyckas på grund av bristen på källor.
Och inte ens i England, Frankrike eller Tyskland har man tillräckligt pålitliga källor för att
kunna hitta särskilt många sådan för-heraldiska
anfäder. Den handfull som man hittills hittat
är nog allt vi kan hoppas på. Om inte någon
sällsynt kreativ historiker – en Beryl Platts, men
med utvecklad akademisk källkritik – dyker
upp och revolutionerar forskningen, så får vi
nog nöja oss med att konstatera att heraldikens
äldsta historia förlorar sig någonstans i dimmorna kring sekelskiftet 1100.
Mats Persson
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Grünenbergs vapenbok
äntligen tillgänglig
Ett av heraldikhistoriens verkliga
praktverk finns nu tillgängligt digitalt.
Det är Conrad Grünenbergs över 700
sidor tjocka vapenbok från 1493 som
givits ut digitalt.

Conrad Grünenberg var en betydelsefull borgare
i Konstanz som var medlem i magistratet från
1454 (och flera gånger borgmästare). Han kom
att adlas 1468 för sina heraldiska insatser efter
det att han och hans broder Johan fick tjänst
hos kejsar Fredrik III.
Trots att familjen var betydelsefull vet vi
inte när han föddes. Han förekommer första
gången i källorna 1442 och är redan då vuxen
och har fått ett uppdrag som byggmästare.
Han dog 1494.
Men det är inte som byggare han är mest
känd, utan som skapare av en fantastisk vapenbok som numera också bär hans namn. Det
handskriva originalet har fått flera avskrifter
så redan samtiden förstod att uppskatta detsamma. Speciellt en avskrift har en så hög

kvalitet att det nu finns tillgängligt digitalt. Det
tillhör Bayerns statsbibliotek.
Steen Clemensen har publicerat en grundlig
genomgång av Grünenbergs vapenbok som i
detalj beskriver innehållet.
Grünenbergs vapenbok tar inte bara upp
samtida vapen tillhörande härskare, fria stater
och städer, torneringssällskap och högadel.
Här finns också fantasivapen för historiska
hjältar, kejsare av Romarriket, utomeuropesiska
kungar och legendariska personer.
Conrad Grüneberg skrev även en resebok
om sin pilgrimsresa till det heliga landet.
Vapenboken kan laddas ner här:
www.wdl.org/en/item/8928
Steen Clemensens arbete kan laddas ner här:
www.armorial.dk/german/Grunenberg.pdf
Jesper Wasling

Två bilder ur Conrad Grünenbergs
vapenbok som visar de fantatiska
målningarna och den levande
heraldiken som konstnären ger
prov på.
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Prinsens nya sköld
När prins Daniel gifte sig med kronprinsessan
Victoria blev han inte bara en medlem
av kungahuset. Han blev även riddare av
Serafimerorden.
Nu har hans sköld målats upp av ordensmålaren Leif Ericsson och finns att se i
Serafimersalaen tillsammans med ett urval av
övriga riddare och ledamöters sköldar.
Daniels serafimersköld har hans familjevapen i hjärtskölden och huvudskölden är densamma som den som kronprinsessan för i
egenskap av hertiginna av Västergötland.
Kronan är emellertid inte tronföljarens
utan den vanliga prinskronan, vilket visar att
Daniel har samma rang som prins Carl Philip
och prinsessan Madeleine. Skölden omgärdas
av serafimerkedjan.
Jesper Wasling
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Prins Daniels nya serafimersköld krönt med
prinskronan, målad av Leif Ericsson.
Foto: Jens Christian Berlin

Den nya vapenrocken presenterades
för allmänheten den 17 maj 2012
då vapenkungen proklamerade
talmannens nya vapen.

Kanadas nya vapenrock
Kanadas vapenkung (Chief Herald of
Canada) har fått en ny vapenrock. En
modern tolkning av den traditionellt
vapenprydda tabarden som vi ofta ser
i Europa.

Vapenrocken, tabarden, är häroldens mest
tydliga igenkänningstecken. Genom åren har
de sett ut på många sätt och varit sydda i alla
tänkbara material.
Den variant som Kanada nu skapat är däremot helt ny. Visserligen finns allt som ska vara
med men det finns med på ett diskret sätt.
Vapenrocken ska bäras ovanpå häroldens
vanlliga kläder och är alltså inte en ytterrock.

Därför påminner den mer om en poncho än
något annat klädesplagg.
Den blå färgen är vald därför att det är den
färg som används av Kanadas generalguvenör.
Mönstret anknyter till indiansk tradition och är
framtaget av Maynard Johnny Jr. från Coast
Salish och Kwakwaka’wakw-folket i British
Columbia.
Vapenrocken ska bäras tillsammans med
vapenkungens officiella halskedja, vita handskar och den speciella huvudbonaden som
pryds med generalguvenörens emblem.
Jesper Wasling
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Rosa och brons är (kanske)
heraldikens nya tinkturer
Kanada leder heraldiken på nya vägar
när de introducerar rosa och brons
bland herladikens tinkturer.

Vad sägs om ett riktigt bronslejon på rosa
botten. Det är inte så konstigt som det låter,
åtminstone inte om du är kanadensare.
Sedan Kanada fick sin heraldiska myndighet
1988 har de tagit initiativet i nyskapande heraldik. Från dem kommer nya häroldsbilder,
nya kronor, ny syn på heraldikens genus med
medföljande cadency-tecken (Se Vapenbilden
nr 50) och helt nya tinkturer.
Rosa och brons
1997 introducerades tinkturerna Rose och
Copper. Rose kallas den ljusröda färg som jag
vill översätta till rosa. I några tidigare artiklar
på nordiska språk har den kallats ljusröd
men det gör den svårare att definiera och
förklara. Dessutom är det en helt vilseledande
översättning. (koppar)
Till höger. Vapnet för James Aloysius McGrath,
PC, LLD, fore detta Liutenent Governer över
Newfoundland. McGrath’s vapen är det första
med den nya tinkturen rosa.
Nedan. Vapen för den fd premiärministern
Avril Kim Campbell, P.C. Hon var den kanadas
första kvinna på posten.
Hennes vapen har ett
bronsfält.
Kantonen med lönnlöven
markerar att hon har
varit premiärminister i
Kanada.
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Vapen som är målade i rosa skiljer sig tydligt
från alla andra färger så kontrastkravet uppfylls på samma sätt som när ett vapen målas
i purpur.
Copper (koppar) bör nog helst översättas
till brons för att anknyta till idrottsvärldens
etablerade språkbruk. Den metallen är svårare
att beskriva, men i grunden handlar det om
matt och mörk guld. Det är också svårt att få
till en riktigt bra kontrast, inte minst därför att
vi saknar en klar definition av vad brons är. Alla
vet hur rosa ser ut, men brons? Kanske bör den
målas i roströd när metallglans saknas.
Om metallen däremot ersätts av orange bör
det inte vara något problem för oss att uppfatta
kontrasten eftersom orange och svart är det
som det mänskliga ögat snabbast uppfattar.
Tänk bara på hur tydligt den färgsignalen är i
trafiken; svart text på orange skyltar så fort det
är något extraordinärt som alla måste uppfatta.
Orange är dock problematiskt eftersom det
inom flaggvärlden är en färg och inte en met-

all. Förvirringen blir total när kanadensaren
med holländska rötter får för sig att anta ett
vapen med ett ståtligt bronslejon på en orange
botten.
Vem blir först
Är det då tänkbart att införa brons och rosa
som tinkturer i svensk heraldik? Varför inte?
Det skulle ge oss fler alternativ och vitalisera
vapenkonsten. Det svåra lär vara att övertyga
etablerade heraldiker.
Men jag är tveksam. behovet finns inte,
brottet mot historien blir stort och det finns
för många problem med att se vilken nyans
som ska användas. Men att rosa som färg lätt
särskiljs från både rött och purpur, det är nog
alla som kan färg helt överens om.
Dessutom kommer det då ofelbart att
komma förslag på nya tinkturer. Nästa steg blir
kanske att införa mithril – den blåsilveraktiga
metall som används så ofta i fantasy-berättelser
som Sagan om ringen.
Jesper Wasling

Tolkning av det waslingska vapnet i brons och
rosa. Historien får säga om det är lyckat eller inte
men författaren kan avslöja att unga guddottern
Astrid var nöjd med att få se denna version av
sitt släktvapen.

Vacker och imponerande stamtavla såld
Uppsala auktionskammare har sålt en stamtavla
över släkten Krus. Tavlan, som dateras till sent
1600– eller tidigt 1700-tal, hade ett utgångspris
på 2.000 – 3.000 kronor, men gick för hela
12.000 kronor.
Den ursprungliga ägarinnan var friherrinnan
Brita Cruus af Gudhem (1641-1716) som var
gift med greve Fabian Wrede (1641-1712).
Proveniens är Hedensberg herrgård, Västmanland.
Se mer på www.uppsalaauktion.se/objekt133048/stamtavla.html
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Lothigius Johannes Petri (1604-68), hovpredikant,
kyrkoherde i Norrköping, kontraktsprost och
riksdagsman i Norrköping.
Skölden visar en tilltagande bildad måne på
dexter sida åtföljd av en sexuddig stjärna.
Omskrift: Iohannes P. Lothigius.

Östgötasläkten Lothigius visar hur
släktvapen ärvdes på 1600-talet
Släkten Lothigius förde som borgerlig
släkt vapen under 1600-talet. Genom
att studera hur de använde heraldiken
kan man förstå den tidens vapenbruk
bättre, menar Martin Sunnqvist i
denna artikel.

Det finns två släkter Lothigius, som kommer
från var sitt Löt. Den ena släkten kommer
från Löt på Öland och finns beskriven i
Svenska släktkalendern 1989. Den andra
släkten kommer från Löt i Östergötland och
har varit verksam främst i Östergötland och
på Gotland.
I Karl A. K:son Leijonhufvuds Ny svensk
släktbok (1901-06) har släkterna blandats
samman till en, men i Svenskt Biografiskt
Lexikon bd 24 finns nyare forskning återgiven,
på vilken jag bygger i det följande.
Släkten från Östergötland
Östgöta-Gotlandssläkten Lothigius är intressant
på så sätt att den ger belägg för ett borgerligt
släktvapenbruk under 1600-talet. Det vanliga
är annars man kan finna belägg för individuellt
vapenbruk.
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I ett brev den 10 juni 1661 från Johannes
Lothigius i Norrköping finns hans sigill med
skölden. Det visar en tilltagande bildad måne på
dexter sida åtföljd av en sexuddig stjärna. Omskriften är Iohannes P. Lothigius1. [Bild 1] Det
är uppenbarligen fråga om den hovpredikant,
kyrkoherde i Norrköping, kontraktsprost och
riksdagsman Johannes Petri Lothigius (160468) som var son till Petrus Nicolai Wexionensis,
född i Löt.
Jämför man nu detta fynd med Magnus
Bäckmarks uppgift på hemsidan Gröna stubben2 finner man att Johannes Petri Lothigius’
son Johannes Johannis Lothigius (1664–1693),
kyrkoherde i Eksjö förde nästan exakt samma
sköld: en tilltagande bildad måne på dexter sida
åtföljd av en åttauddig stjärna, och dessutom
samma motiv som hjälmprydnad.3 [Bild 2]
Samma motiv, ny komposition
Johannes Petri Lothigius i Norrköping hade
en bror, licentkontrollören i samma stad Nils
Persson Lothigius, som i sin tur var far till
Henric Lothigius (1660–1702), borgmästare
i Visby. Denne borgmästare förde i sitt
vapensigill samma symboler i skölden men med

annan disposition: en avtagande bildad måne
på sinister sida åtföljd av en sexuddig stjärna.
Henrics son Hans Lothigius (1693–1741),
också borgmästare i Visby fortsatte med den
sexuddiga stjärnan men hade återgått till de
båda Johannes’ disposition: En tilltagande
bildad måne på dexter sida åtföljd av en
sexuddig stjärna. [Bild 1] Hans hjälmprydnad
visade en svävande sexuddig stjärna mellan två
strutsplymer.4
Dessvärre synes denna släkt Lothigius vara
utdöd.
Antika symboler
Kombinationen måne och stjärna förekom
redan i den romerska provinsen Illyrien under
Hadrianus på 100-talet. Den var då en symbol
för Jupiter. Den blev sedan en symbol för
Bysans och Konstantinopel och ses i Turkiets
vapen och även i den första skölden i ”kronan”
på Kroatiens riksvapen.
Kombinationen stjärna och måne tolkas
som en symbol för herraväldet över dag och
natt och kan därmed vara ett emblem med både
religiösa och juridiska associationer. I många
stadsvapen finns symbolen, som till exempel i
vapnen för Halle i Tyskland, Köpenhamn och
Nyborg i Danmark samt Örebro och Trelleborg i Sverige.

Bild 1: Johannes Lothigius i Norrköping förde
1661 denna sköld i sitt sigill. Samma vapen
förde senare brorsonsonen Hans Lothigius.

Bild 2. Johannes Johannis
Lothigius i Eksjö förde en
åttauddig stjärna.

Martin Sunnqvist

Källor & noter
1 Justitierevisionens arkiv, Besvärs- och
ansökningsmål, resolverade utslagshandlingar,
den tredje volymen, 1660-62.
2 Gröna stubben finns på http://hem.
passagen.se/gronstub. Dessa uppgifter finns
även i SHF:s databas Källan, i post 1987:
http://databas.heraldik.se
3 M.G. De la Gardies samling E:1611 och
Eder 11.
4 Eder 158

Bild 3. Johannes brorson Hans Lothigius
förde samma sexuddiga stjärna men med en
avtagande måne.
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