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Medlemsrekordet
slaget igen
Bästa medlemmar,
Jag har den stora glädjen att meddela att föreningen
återigen har slagit nytt medlemsrekord! Under
2013 har föreningen haft 402 huvud- och 58
familjemedlemmar, totalt 460 medlemmar, vilket
är 24 fler än 2012. Att antalet huvudmedlemmar
passerat 400-strecket är i sig värt att fira. Även om
heraldik är ett smalt ämne så finns det många ingångar
till intresset och många aspekter av läroämnet så jag
tycker att det är fullt rimligt att vi inom en överskådlig
framtid borde kunna samla 500+ medlemmar!
Om man tittar på den geografiska fördelningen i Sverige
kan man konstatera att föreningen har medlemmar i
73 av landets 98 tvåpositionspostnummerområden
och i nästan alla de 20 största tätorterna. Nästan en
tredjedel av medlemmarna bor i Storstockholm och
ytterligare en knapp tredjedel jämnt fördelad mellan
Göteborg med omnejd och Skåne. Om man räknar
in Storstockholm är det drygt hälften som bor i
tätorterna. Vilket alltså betyder att nästan hälften är
utspridda på mindre orter runt om i landet.
Värt att notera är även att föreningens Vapenrulla och
Matrikel 2013 innehöll totalt 326 vapen. Det är första
gången en matrikel bryter 300-vallen i antal sköldar
och det visar att en stor andel av medlemmarna är
vapenförande och så att säga praktiserande heraldiskt
intresserade, vilket är glädjande.
Notera i kalendern: Den 31:a internationella
genealogi- och heraldikkonferensen går av stapeln i
Oslo i 13-17 augusti 2014.

illustra de heraldica

Henric Åsklund
Ordförande i SHF
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Väl mött på stämman i Göteborg
2014 års årsmöte hålls i Göteborg den
22 mars. Det blir föredrag, gemyt och
sedvanlig stämmoförhandling.

I år samlas vi till årsmöte i Göteborg. Platsen
är Hotel Eggers vid Drottningtorget precis vid
centralstationen, lördagen 22 mars 2014.
Våra två medaljörer kommer att vara på
plats och det blir både heraldiska föredrag och
sedvanliga stämmoförhandlingar.

Välkommen till Stämman på Hotel Eggers i Göteborg.

Kallelse

Till föreningsstämma lördagen den 22 mars 2014 i Drottningsalen på Hotel Eggers, vid
Drottningtorget i Göteborg (första kallelsen gick ut med Vapenbilden 96:2013)
Tid
12.30
		
		

Program
Dörrarna öppnas.
Mötesdeltagarna inbjuds att bistå med spikning av föreningens fana och få sitt
namn noterat i fanboken

13.00
		
		
		
		
15.00
15.30
		
15.45
16.45
17.00

Inledning
Förtjänstmedaljörer 2014
– Medaljörföredrag av Hans Cappelen: Grensefeltet mellom bumerker og våpenskjold
i Norge
– Medaljörföredrag av Johanna Hellström: Fabeldjur i heraldiken
Kaffe
Rapportering kring bevarande- och digitaliseringsprojektet Jan Ranekes arkiv
– Europas medeltidsvapen
Föreningsstämma (föredragningslista enligt stadgarna)
Avslutning
Middag på Hotel Eggers

Till stämman behövs ingen anmälan och den är kostnadsfri. För middagsdeltagande ber vi om
förhandsanmälan senast den 17 mars.
Anmälan till Stefan Bede
(bede@heraldik.se, http://simplesignup.se/event/40048, 070–552 18 65).
Ange val av varmrätt.
– Varmrätt, alt 1: Halstrad rödingfilé med ljummen potatissallad och skaldjursbuljong
– Varmrätt, alt 2: Grillad kalvytterfilé med glaserade morötter, pommes Anna och rödvinssky
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Till vänster. Hans Cappelen. Foto: Marianne Reusch
Ovan. Johanna Hellström.

2014 års heraldiska medaljörer
Svenska Heraldiska Föreningens förtjänstmedalj 2014 har tilldelats Hans
Cappelen och Johanna Hellström.

Styrelsen har velat uppmärksamma en av
Norges främsta heraldiker och en av våra
föreningsaktiva.
Hans Cappelen
Motivering: För sina handfasta föreningsinsatser i
nationella och internationella heraldiska sammanhang
och teoretiska arbeten med inte bara släkt- och
kommunheraldik utan även närbesläktade ämnen
som genealogi, vexillologi och lokalhistoria. Som flitig
föredragshållare och deltagare på kongresser är han
ett självklart inslag som med sin lugna stil alltid har
något intressant att tillföra. Heraldikens språkdräkt
är symbolisk och internationell. Hans är en av dess
gränsöverskridande advokater.
Hans Cappelen (f 1945) är advokat och

jobbar på en advokatfirma i Oslo. Hans har
från tidigt 1960-tal till idag bidragit med
en lång rad artiklar till Heraldisk Tidsskrift
och andra publikationer. Han har deltagit
som föredragshållare vid många heraldiska
konferenser, både nordiska och internationella
och leder den vetenskapliga kommittéen
för den 31:a internationella konferensen
for genealogi och heraldik som arrangeras i
Oslo i augusti 2014. Hans har skrivit ett antal
böcker som är att betrakta som standardverk:
”Norske slektsvåpen” (1969) och ”Norske
kommunevåpen” tillsammans med Knut
Johannessen (1987, tilläggshäfte 1988) och
”Fakta om flagget” tillsammans med Peter
Beck (1987). Han var en av medarbetarna till
”Nordisk heraldisk terminologi” (1987), där
han bidrog med blasoneringsterminologin på
bokmål, samt till den nyutkomna ”Magtens
besegling” (2013), där han skrivit avsnittet
”Seglene fra Norges bønder”. Förutom
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heraldik och vexillologi, har Hans också
skrivit om genealogi och lokalhistoria, samt
om sin yrkesmässiga specialitet bygg-och
entreprenadrätt. När Norsk Heraldisk Forening
(NHF) grundades 1969 blev Hans dess förste
sekreterare. Han var NHFs ordförande 19771990 och kallades som hedersmedlem 2005.
Hans var även styrelseledamot i Societas
Heraldica Scandinavica 1983-2009 och är sedan
1984 ledamot av L’Académie Internationale
d’Héraldique.
Johanna Hellström
Motivering: För att en förening ska bli större än
summan av dess delar krävs det olika personligheter,
kompetenser och människor som inte är stöpta i samma
form. Som gör vad som förväntas och sedan bidrar med
sin närvaro och input. Som gör att det blir roligt att
arbeta i en styrelse. Johanna är en person vars inlägg,
liksom fabeldjuren i hennes mycket intressanta uppsats,
både är oväntade och spännande.

Hon är en av dessa härliga medlemmar som vi är
tacksamma för att ha haft i vår styrelse.
Johanna Hellström (f. 1977) är lärare och
jobbar på Forshällaskolan strax söder om
Uddevalla. Hennes kandidatuppsats vid
Göteborgs universitet hösten 2001 hade titeln
”Fabeldjur i svensk medeltida heraldik” och är
den första systematiska genomgången av detta
ämne på akademisk nivå i Sverige. Johanna
blev invald i Svenska Heraldiska Föreningens
styrelse som suppleant 2004 och redan året
därpå tog hon på sig kassörsrollen, som hon
innehade i fyra års tid. Hon lämnade styrelsen
2011 efter ytterligare två år som ledamot.
Johannas intresse för medeltidsåterskapande
(”reenactment”) bidrog till att föreningen har
kommit att deltaga på medeltidsdagar och
medeltidsmarknader.
Henric Åsklund

Ett sigill för Dorpats hovrätt
1630 grundades Dorpats hovrätt, den tredje i Sverige efter
Svea och Åbo hovrätter.
Hovrätten i Dorpat (Tartu) var en hovrätt för Livland,
Ingermanland och Karelen. Detta återspeglas i dess
sigill (bilden). Legenden (texten) är SIGIL. IUDIC. REG.
TRIBUNAL LIVON. CAREILI INGERM.
De två yttre vapnen är Karelens och Ingermanlands. Det
i mitten måste syfta på Livland. Tyska orden, som hade styrt
över Livland, hade ett utböjt kors som symbol.
De tre kvinnorna representerar dygder som skulle
iakttas i dömandet. I mitten är Justitia med svärd och
balansvåg, rättvisans gudinna. Till heraldiskt höger är Pax
med en olivkvist, fredens gudinna. Till heraldiskt vänster
Sigillet är hämtat från Riksarkivet,
är Veritas med en låga, sanningens gudinna. Högst upp är Justitierevisionens arkiv, Revisionsakter,
en kunglig krona.
vol. 1633-35.
Även sedan ”bägge Karelerna” lagts till Åbo hovrätts
jurisdiktion med 1634 års regeringsform behöll Dorpats Enda skillnaden var att hovrätten
hovrätt Karelens vapen i sitt sigill. Och samma sigill fort- blev kejserlig i stället för kunglig.
satte användas även efter det att hovrätten och dess underMartin Sunnqvist
lydande område tillfallit Ryssland freden i Nystad år 1721.
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Serafimersköld nr. 850. Nutida utförande målad av
Leif Ericsson 2010

Serafimersköld nr. 688. Målad av David Friedfeldt 1937

Så skapas en serafimersköld
Under heraldikhelgen i Stockholm 16-17 mars 2013
så hade jag förmånen att hålla ett föredrag om
serafimersköldarnas skapande och hur de målas upp
i lysterteknik.
Denna text bygger på det föredrag som hölls på
Armémuseet i Stockholm.

Hur gör man en serafimersköld? Och
hur arbetar en ordensmålare idag. Om
det berättar Leif Ericsson, verksam
som Kungl. Maj:ts Ordens vapenmålare
sedan 2006.

I år är det 250 år sen den första Serafimerskölden
målades och mitt mål är att uppmärksamma
detta genom att presentera ett större antal
nymålade serafimersköldar för H. M. Konungen
vid ordenskapitlet i april 2014. Därmed så är
den målade samlingen serafimersköldar i det

närmaste komplett fram till 2004 och sköld
nummer 845.
Senast utnämnda serafimerriddare är i
skrivande stund Kroatiens president Josipovic,
utnämnd den 8 april 2013, och har matrikelnummer 865.
Från åren 2004-2013 finns i dag tio (10)
omålade sköldar som är under arbete med att
få sina förlagor bekräftade eller framarbetade.
Serafimersköldar
Den första Serafimerskölden målades på
järnplåt av Johan Pasch 1764. Sedan dess har
det målats närmare 850 serafimersköldar av i
huvudsak 13 konstnärer som alla har verkat
som vapenmålare vid Kungl. Maj:ts Orden.
År 1768 signerade Friedrich dé Derichs
första pergamentet i Serafimerstamboken.
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Troligen kom denna till efter dansk förebild
där man förde sedan tidigare (1690) två
stamböcker, en för Elefantorden och en för
Dannebrogorden. Arbetet med den Svenska
serafimerstamboken fullföljdes dock aldrig
men ett par hundra dubbelvikta pergament
med vapenritningar finns bevarade.
Arbetet med serafimersköldarna fullföljdes
och bland de konstnärer som målat flest sköldar
kan nämnas David Friefeldt som har målat närmare 163 Serafimersköldar under 1914-1978
och är därmed den konstnär som målat flest
sköldar och verkade under hela 64 år.
Carl-Gustaf Eckstein 1805-1836, 101 serafimersköldar i lysterteknik, Carl Högberg 18731907, 122 serafimersköldar i lysterteknik. De
äldsta serafimersköldarna målades på 1700-talet
i så kallad lysterteknik. Det innebär att måleriet
sker med tunna lasurer på metallisk grund, guld
och silverfolie. Tekniken bygger på principen
att ljuset skall reflekteras mot metallen och ge
färgen en ”lyster”, detta påminner delvis om
till exempel glasmåleri.
Serafimersköldarnas utseende har varierat
med de olika konstnärerna och under vissa
perioder har man även arbetat med andra tekniker än lysterteknik.
Utan att kritisera Davids Friefeldt konstnärsskap och den enastående insats han gjorde med
sitt stora antal serafimersköldar så är det värt att
notera att han inte arbetade i den ursprungliga
lystertekniken.
Lystertekniken ”återinfördes” av Bengt
Olof Kälde år 1984 som målade inte mindre
än 103 serafimersköldar fram till 2003 då hans
hälsa förhindrade honom att arbeta vidare. Studerar man Bengt Olof Käldes konstnärsskap så
är det naturligt att se kopplingen mellan hans
målarteknik på Serafimersköldarna och hans
många glasmålningar.
Utöver de 13 konstnärer som innehaft
uppgiften som vapenmålare finns det en rad
konstnärer som har målat enstaka serafimersköldar, dubbletter eller serafimersköldar som
aldrig tagits upp i matrikelboken och i något
enstaka fall så är konstnären inte känd.

Traditioner och formgivning
Sköldarna har varierats i innehåll och utseende
genom åren och man kan studera heraldikens
utveckling och även olika stilarter.
Som exempel kan jag nämna den så kallade
”svenska skölden” som är en rokokosköld med
en typisk inbuktning nertill och i de bägge övre
hörnen som kom att bli mycket uppskattad och
typisk för svensk adelsheraldik under mitten av
1700-talet och framåt.
Ett annat exempel är David Friefeldts måleri
som kom att sträcka sig från rikt smyckade och
detaljrika målningar till en mer ytmässig heraldik även kallad ”flatstilen” som var tongivande
under Davids måleri på 1970-talet.
Det kan vara enkelt att anta att serafimersköldar är uteslutande heraldiska konstverk
och under de första 200 åren så stämmer det i
mycket hög grad.
Men i takt med att vi har börjat dela ut
ordnar över hela världen och till personer vars
nationer har valt att använda ickeheraldiska
symboler som sina statsemblem så har också
serafimersköldarnas motiv mer och mer blivit
ickeheraldiska. Min ambition är alltid att värna
den heraldiska traditionen och den heraldiska
konsten varför jag också strävar efter att
upprätthålla goda heraldiska regler och finna
heraldiska förlagor i största möjliga mån.
Notera dock att av de 34 serafimersköldar
jag målat till dags datum är cirka hälften med
heraldiska motiv. Den andra hälften är statssymboler eller personliga emblem som inte
är heraldiska till exempel Turkiet, Frankrike,
Sydkorea, Brasilien, Japan och Mexiko.
Vissa länder har egna formspråk och symboler som i viss mening kan jämföras med heraldiken, till exempel Japan. Det får naturligtvis
inverkan på konstnärliga val vid uppmålning av
en serafimersköld.
Mått, sköldinnehåll och material
Dagens serafimersköldar målas på svartlackerad
kopparplåt med måtten 50 x 66 cm. Formatet
har varierat något genom tiden och ett
genomsnitt är 52 x 69 cm. För H. M. Konungen
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Serafimersköld nr. 13. Greve Gustaf Tessin med en
sk.”svensk sköld” målad av Johan Pasch 1764-1765

Serafimersköld nr. 768 för överbefälhavare Torsten
Rapp. Målad av David Friefeldt 1972 i ”flatstil”.

och numera även H. M. Drottningen målas upp
en större sköld med måtten 74 x 100 cm. För
Konungen avbildas även Svärd-, Nordstjärneoch Vasaorden innanför Serafimerordens
kedja medan för Drottningen, enligt 1952 års
beslut, skölden omges av serafimerkorset i
ordensbandet. Fram till och med kung Gustaf
VI Adolf ingick även korset till Kungl. Carl
XIII:s orden under skölden.
Överst på skölden målas devisband i vitt
med förgylld text, i det fall det saknas ett
valspråk så målas inget devisband. I mitten på
skölden placeras vapensköld eller symbol, emblem etc. omgivet av serafimerkedjan. Nederst
på skölden skrivs med versaler i guld riddarens
eller ledarmotens namn, utnämningsdatum och
dödsdatum, vilket målas in efter ens frånfälle.
I övrigt så avbildas inga andra ordenstecken
i dag med undantaget om det ingår i nationens
statsemblem eller ”riksvapen” till exempel
Jordanien (icke heraldiskt) och Portugal del

av vapenfält två (Portugal) och omfattas då av
själva motivfältet och blasoneringen se bild.
Färgval
Serafimersköldar målades under 1700-talet
med oljefärger. Bengt-Olof Kälde valde att
arbeta med moderna färgval från Deka Color
Emaillack som även kan användas för glas
och porslinsmåleri. Dessa färger har en större
genomlysningsegenskap än vanliga oljefärger
men har lägre täckningsförmåga, det vill säga
att det krävs fler färglager för att få jämna ytor.
Undertecknad har återgått till att arbeta med
oljefärgslasurer, men har fortsatt att arbeta på
slagaluminium precis som Bengt Olof.
Slagaluminium har den fördelen att det inte
oxiderar lika lätt som de lättoxiderande silveroch guldbladen. När det gäller pigmenten så
använder jag ljusäkta färger som ligger så nära
våra elementarfärger (eller grundfärger) som
möjligt. Inom färglära så kan man prata om en
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Serafimersköld nr. 733 för prins Takahito av Japan.
Målad av Leif Ericsson 2010 ”eget formspråk”

Serafimersköld nr. 700 för kung Karl XVI Gustav av
Sverige. Målad av David Friefeldt 1973.

rad olika system och skriva om färger utifrån
olika användningsområden.
Det svenskutvecklade systemet NCS (Natural Color System) pratar om sex stycken helt
rena färger eller så kallade elementarfärger,
dessa är röd, blå, grön, gul, svart och vit.
Med dessa färger kan man blanda alla andra
färger i färgblandningssystemet. Dessa elementarfärger ligger mycket nära våra heraldiska
färger bortsett från metallerna guld och silver.
När jag målar använder jag kadmiumröd, koboltblå, phtalogrön, elfenbenssvart och blandat
vit zink och titanium för att komma så nära de
heraldiska färgerna (även elementarfärgerna)
som möjligt. Med dessa färger kan jag måla
heraldiska vapen och blanda alla andra färger
jag behöver för att måla.
Färgläran ligger inom olika vetenskaper och
kan avhandlas i en egen skrift. Jag vill dock
nämna att jag ser ett mycket tydligt samband
mellan våra heraldiska färger och grunderna

inom färgläran. För att få tydliga symboler och
färger som står jämnstarka och är i kontrastverkan med varandra så måste man arbeta med
ovan nämnda färgval (läs heraldiska färger).
Självklart används guld och silver uteslutande inom heraldiken i ställer för gult och vitt.
Men vid färgblandningen för till exempel
serafimerbandet krävs en egen färgblandning
varje gång, så även för serafimerkorset använder jag vitt och svart.

Läs mer om Leif Ericssons teknik
på kommande sidor.
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Prinsessan Estelles serafimersköld nr. 861.
”Metallgrund” (ej klar vid fototillfället).

Detalj av Prins Daniels serafimersköld nr. 858.
Oljelasurer (ej klar vid fototillfället).

Arbetsskeden med lysterteknik
1. Svart grund
De första sköldarna grundades med svart
oljefärg. I dag använder jag en tvåkomponents
polyrethan som är mycket stark och lagom
”hård”. Viktigt att tänka på är att färgen inte är
för mjuk eller för hård, så att guldet inte fäster
ordentligt, alternativt fastnar i färgytan.

Svart grund och guldgrund som härdar i väntan på
aluminiumblad, privata sköldar

2. Guldgrund 12 timmar
Planerar förgyllningsarbetet med guldblad
23,7 karat (Double Gold) och silver läggs med
slagaluminium på grund av att silver oxiderar
och blir svart med tiden.
3. Tunna oljelasurer
Om färgfältet läggs för tjockt eller är för täckande
så försvinner metallens genomslagskraft och
lystern uteblir.
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Detalj av serafimersköld nr. 859.
Estlands president Ilves. ”High
Lights” (ej klar vid fototillfället).
Målad av Leif Ericsson.

Skiss för Prins Daniels serafimersköld nr. 858. Målad av Leif
Ericsson.

4. ”High Lights” för att förstärka ett fält och
lystereffekt skall fälten markeras med tunna
linjer som antingen ”skuggar” eller ”belyser”
fältkanten. Det handlar inte om att skapa en
tredimensionell bild (det passar inte inom
heraldiken som bekant) men vi pratar om
en djupverkan som lyfter fram kontrasterna
mellan färg och metall.
5. Historiskt så har man lackerat sköldarna
med blank schellack. Nutida vapenmålare
arbetar med starkare lacker och där man oftast
lägger lacken med spray eller tryckluft.
Jag har valt att gå över till en lack som är
sidenmatt med ”glans 20”. Detta för att få
en matt yta i stället för en klarblank. Motivet
kommer fram tydligare och det är enklare att
fotografera och betrakta sköldarna när de
hänger på sina platser.

Förlagor
I arbetet som vapenmålare ingår att ta kontakt
med respektive riddare och ledamot och
begära fram underlag för att måla upp en
serafimersköld.
Oftast sker detta i anslutning till utnämningen eller kort därefter skickas ett brev till
respektive lands ambassad med en skriftlig
begäran om förslag till vapen.
Kvalitén och typ av underlag som lämnas
in kan variera kraftigt, från kvalitetstryck av
heraldiska sköldar till pdf-filer via mejl eller
kopior som skickas via brev.
Utifrån inkomna förlagor görs en uppritning
som gemensamt granskas inom KMO och i
vissa fall krävs också uppritningar i skala 1:1
innan förlaga och uppritning kan godkännas.
När ritningar och skisser är godkända så
förs motivet över på den svartlackerade
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Förlaga till Greklands president Papoúlias serafimersköld nr. 855.

Digitalt framställd förlaga för portugisisk serafimersköld
nr. 854. Målad av Leif Ericsson.

kopparplåten. Överföringen från papper till
plåt är tidkrävande och stor noggrannhet
fodras.
Men som många hantverkare skulle säga
förarbetet och grunden är 80 % av ett lyckat
resultat.
Källhänvisningar
Per Nordenvall; Kungliga Serafimerorden
1748-1998 (1998) s. 69ff om Serafimerstamboken, ss. 73-87 Serafimerordens
vapensköldar av Bengt Olof Kälde
Oloph Bexell; Bengt Olof Kälde - Kyrkokonstnär och heraldiker (2006) ss. 89-94
Heraldiska perspektiv av Tom C. Bergroth
Leif Ericsson
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Aktuella exempel på sköldar i lysterteknik

Serafimersköld nr. 854. Målad av
Leif Ericsson 2013

Serafimersköld nr. 855. Målad av
Leif Ericsson 2013

Serafimersköld nr. 861. Målad av
Leif Ericsson 2012

In Memoriam

Bengt Olof Kälde 1936-2014
En av vår tids största heraldiska konstnärer
har gått ur tiden.
Bengt Olof Kälde var verksam både i Sverige och internationellt som kyrkokonstnär och
heraldiker. Han har haft en monumental betydelse för Svenska kyrkans heraldik i modern tid
och som vapenmålare vid Kungl. Maj:ts Orden
målade han mer än hundra serafimersköldar.
Bengt Olof har suttit i Statens heraldiska
nämnd och Svenska nationalkommittén för
genealogi och heraldik och var ledamot av
Académie Internationale d'Héraldique.
Bengt Olof beviljades Svenska Heraldiska
Föreningens förtjänstmedalj 2003.
Henric Åsklund

Läs mer om Kälde i Oloph
Bexells bok ”Bengt Olof Kälde
- kyrkokonstnär och heraldiker”
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Lådorna med registerkort. Till vänster fyra lådor med kort som redan har skannats in och där en femte låda
fortfarande förvaras hos Arkitektkopia i Malmö som gör detta jobbet. Till höger fyra lådor med de 3762 kort som nu
är klara för avhämtning för skanning. Den sista lådan har ingen etikett eftersom korrigeringar av översiktspdf:erna
påverkar slutnumret. Längst till höger några pärmar där kompletterande skanningar av vissa sidor krävs för att
göra översiktspdf:erna helt korrekta. Foto: Henric Åsklund

Milstolpe i Ranekeprojektet
Kl 16.45 onsdagen den 11 december
2013, i specialläsesalen på Lunds
universitetsbibliotek, uppnåddes en
viktig milstolpe i projekt ”Jan Ranekes
Arkiv Europas medeltidsvapen”: Alla
registerkort är nu iordningställda för
digitalisering!

bevarandesynvinkel förkastliga förvaringssätt.
Innan korten plockades ut skannades alla
pärmarnas innehåll så att man kan se precis
var varje enskilt kort ursprungligen var
placerat. I pärmarna var korten ordnade
primärt geografiskt och sekundärt efter
vapensköldarnas innehåll, så placeringen i sig
är informationsbärande.

Ungefär ett år efter att det aktiva arbetet inletts
och efter många timmar av omsorgsfullt
ideellt arbete är nu samtliga 8762 registerkort
i arkivbestånd C löpnummermärkta och
ordnade i lådor så att de kan skannas och
sedan bevaras för eftervärlden i tryggt förvar
i universitetsbibliotekets valv. Korten satt
ursprungligen i plastfickor i 32 pärmar,
men nu är de alla befriade från detta ur

Jan Raneke var både heraldisk konstnär och
teoretiker och började redan under 1950-talet
att katalogisera medeltida heraldiska vapen,
först skånska, sedan svenska och nordiska och
slutligen europeiska. Två tidiga versioner av
registret (arkivbestånd A och B) gjordes på
olika typer av nålkort förvarade i lådor, medan
arkivbestånd C består av registerkort ordnade
i pärmar. På varje kort är målat en vapensköld
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Arbetet att löpnummermärka korten kräver löpande kontroller mot översiktspdf:erna så att löpnummerserien följs
utan att något nummer hoppas över eller råkar skrivas två gånger. Det visade sig vara förvånansvärt lätt hänt att
något blev fel om arbetet inte bedrevs väldigt noggrant. Att stämma av var 10:e kort var ganska lagom för att
slippa för mycket extraarbete med rättelser om något gått fel. Samtidigt måste översiktspdf:erna dubbelkollas,
eftersom det i enstaka fall hänt att någon sida missats när dessa skannats, varvid referensen alltså inte längre
stämmer med verkligheten. Foto: Henric Åsklund

(i svart-vitt om tinkturerna ej är kända) och
anges uppgifter om bland annat namn, tid och
plats, samt källhänvisning. Vapenregistret är av
både konstnärligt och vetenskapligt värde och
av intresse både nationellt och internationellt.
Såvitt känt saknar det motstycke.
Henric Åsklund

Faktaruta

Projekt ”Jan Ranekes Arkiv Europas
medeltidsvapen” syftar till att bevara,
digitalisera och göra tillgängligt
Jan Ranekes unika vapenregister
och bedrivs av Svenska Heraldiska
Föreningen i samarbete med Lunds
universitetsbibliotek och med
ekonomiskt stöd av Längmanska
kulturfonden, Riddarhusets kulturstöd
och Överste Sten Lewenhaupts
Minnesfond.

Jan Raneke
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SHF störst, men inte först
– Om heraldiska föreningar i Sverige

2013 blev ett nytt rekordår för Svenska
Heraldiska Föreningen. Aldrig har vi
haft så många medlemmar som nu.
Samtidigt är det värt att minnas andra
heraldiska föreningar som funnits i
landet.

1911 grundades Sveriges första intresseförening
för heraldik. Namnet var Svenska Heraldiska
Föreningen och riksheraldikern Adam Lewenhaupt valdes till ordförande. Han var också den
drivande kraften i föreningen. Föreningen
anordnade en heraldisk utställning på Nordiska
Muséet sommaren 1912 och publicerade några
skrifter men tynade så småningom bort.
Första Heraldiska samfundet
Nästa försök var Heraldiska Samfundet
som 1941 bildades i Stockholm på initiativ
av riksheraldikern Harald Fleetwood och
heraldiske konstnären Einar J:son Kedja.
Fleetwood hade även varit aktiv i den tidigare föreningen. Inte heller Heraldiska Samfundet
bestod. Men såväl namnet Svenska Heraldiska
Föreningen som Heraldiska Samfundet skulle
komma att återupptas av nya föreningar.

SHF bildades av frustration
När Heraldiska sällskapets lokalförening i
Göteborg, Västra Sveriges Heraldiska Sällskap,
splittrades 1976 var en av orsakerna oenigheten
om hur det heraldiska arbetet i Sverige skulle
organiseras. Några ville ha en riksomfattande
förening, andra ville ha en nordisk dito med
lokalföreningar runt om i Skandinavien.
De som lämnade VSHS grundade omedelbart nya Svenska Heraldiska Föreningen, som
skulle stå öppen även för finlandssvenskar.
Ebbe R:son Mark var förste ordförande, och
han var tidigare även ordförande i VSHS.
Trots namnlikheten har SHF har inget annat
än namnet gemensamt med sin föregångare.
Nya Heraldiska Samfundet
1992 lät några heraldiker i Stockholm och
Uppsala återuppliva Heraldiska samfundet.
HS har praktiserat inval till skillnad från SHF
som är öppet för alla. Samfundet har ett
tätt samarbete med SHF och sedan år 2000
samarbetar föreningarna i Vapenbilden, som
därmed distribueras även till Samfundet.
Jesper Wasling

Känner du igen föreningarnas vapen?

SHF

HS

SHS

SVR

GHS

SHL
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På bilden syns från vänster brodöserna Kirsi Mattila och Louise Peribert samt konstnären Kristina Holmgård (som
ritat förlagan). Foto: Urban Schwalbe vid Armémuseum

Armémuseum spikar flagga
Nytt standar för livgardet spikades på
Armémuseum i december 2013.

4 December 2013 ägde på Armémuseum en
liten ceremoni med omkring 40 deltagande
rum. Det var spikningen av Livgardets
nya standar som ägde rum. I centrum
stod 19 representanter från Livgardet med
regementschefen överste Håkan Hedlund i
spetsen. Spikning av standar och fanor är en
tradition som går tillbaka till 1600-talet och
som sedan ett tiotal år har återupptagits.
Det nya standaret som ersätter det utslitna
från 1995 är skapat av Handarbetets vänner

närmare bestämt av brodöserna Kirsi Mattlia
och Louise Peribert efter ritning av konstnären
Kristina Holmgård.
Enligt planerna kommer standaret att officiellt överlämnas av HM Konungen under våren
2014. Under 2014 kommer även den utslitna
fanan att ersättas. Livgardet som bildades 2000
genom sammanslagning av I 1 och K 1 för
nämligen både ett standar (för kavalleridelen)
och en fana (för infanteridelen). När hela förbandet är samlat förs både standar och fana.
Marcus Karlsson
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Föreningens ordförande Henric Åsklund vid stämman i Riddarhuset 2013.

Ett heraldiskt år till ända
- SHFs verksamhetsberättelse 2013
Svenska Heraldiska Föreningens berättelser över verksamhetsåret 2013 visar
på en bred aktivitet som lockat många
medlemmar. Dessutom är vår ekonomi
i balans vilket möjliggör många satsningar de kommande åren.

Styrelse och revisorer
Stämman valde en styrelse som bestod av
nio ordinarie ledamöter och en suppleant.
Efter det konstituerande mötet kom styrelsen
att få följande utseende: ordförande Henric
Åsklund, vice ordförande Claus Berntsen,
sekreterare Jesper Wasling, kassör Lennart
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Ronny Andersen håller föredrag vid
ordenssymposiet i Stockholm, i mars
2013.

Tre muntra medaljörer vid stämman
2013. Per Andersson, Henrik Degerman
och Otto von Schwerin.

Wasling, ledamöterna Marko Arosilta, Stefan
Bede, Magnus Bäckmark, Marcus Karlsson
och Martin Svensson (sedermera: Trägen),
samt suppleanten Pontus Hedberg. Övriga
förtroendeposter tillsätts av styrelsen.
Under året har styrelsen haft fem möten.
Eftersom styrelsen finns representerad runt
om i landet har mötena ägt rum via Skype.
Revisorer under året var Kenneth Wulcan och
Ingemar Apelstig, med Martin Sunnqvist som
revisorssuppleant.
Stämman 2013 utsåg en valberedning bestående av Jens Christian Berlin, Martin Sunnqvist
(sammankallande) och Alexander Ulltjärn.
Medlemmar
Under 2013 har föreningen haft 402 huvud- och
58 familjemedlemmar, totalt 460 medlemmar.
Av huvudmedlemmarna är 2 ständiga och 10
organisationer.

Vapenbilden
Vapenbilden har under året utkommit med
fyra nummer, nr 93-96, alla helt i färg och på
32 sidor utom nr 94 som var på 16 sidor och nr
95 som var på 28 sidor. Totalt trycktes alltså 108
sidor, varav 16 var avsedda för Meddelanden
från Svenska Vapenkollegiet.
Magnus Bäckmark var redaktör för nr 93
och 94 och Jesper Wasling för nr 95 och 96.
I och med nr 96 tog Jesper Wasling över som
ordinarie redaktör för tidskriften.
Skriftserien och Matrikeln
Redaktionen har under 2013 fokuserat på
Matrikel med dess uppdaterade vapenrulla.
Det pågår ett manusarbete med tre möjliga
bokprojekt som alla kan förverkligas före år
2017. Förutom manusarbete pågår ett arbete
med att söka fondmedel som kan delfinansiera
projekten.
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Internetgruppen
Internetgruppen har under året haft en del
problem med heraldik.se, men en tekniskt
kunnig webbmaster, Tomas Bragesjö, har
rekryterats och gruppen har påbörjat arbetet
med att förnya webbplatsen.
På forumet Heraldica har aktiviteten som
vanligt varit stor. Databasen Heraldiska Källan
är också en del av Internetgruppens verksamhet och omfattade den 31 december 2013
totalt 6235 vapen, varav 1500 allmänna, 935
förlänade (på Riddarhuset introducerad adel,
medlemmar i Ointroducerad adels förening eller inflyttad utländsk adel) och 3824 borgerliga
släktvapen (inkl. några släktföreningsvapen).
Svenska Vapenkollegiet (SVK)
Fram till den 31 december 2013 hade totalt
310 vapen anmälts till Svenskt Vapenregister,
varav 32 nya under 2013. Under året har 38
preliminärt godkända vapen presenterats i
Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet
nr 12 och 13, som ingick i Vapenbilden nr 93
och 95. Under 2013 har 43 vapen blivit slutligt
godkända och införda i registret, som den 31
december 2013 omfattade totalt 237 vapen.
Kollegiet består av ordförande Martin
Sunnqvist och ledamöterna Clara Nevéus, Jens
Christian Berlin, Eric Bylander, Vladimir A. Sagerlund (Heraldiska Samfundets representant)
och Jesper Wasling. Adjungerade ledamöter
är Ronny Andersen, Wilhelm Brummer och
Kaare Seeberg Sidselrud.
Häroldskollegiet
Är den arbetsgrupp som har till ansvar att hålla
en förteckning över medlemmarnas vapen och
andra uppgifter som är av heraldiskt intresse.
De vapen som finns här och som återges i
webbvapenrullan och i den vartannat år tryckta
matrikeln är de vapen som medlemmarna
själva anmäler. 58 nya vapen har tecknats till
föreningens Vapenrulla och Matrikel 2013, som
innehöll totalt 326 vapen. 2011 års matrikel
innehöll 287 vapen, 2009 års 293, 2007 års 257,
2006 års 216, och 2005 års 173.

Martin Trägen har under senare delen av
2013 efterträtt Joakim Pauli som härold.
Utåtriktad verksamhet
Årsmötet hölls på Riddarhuset i Stockholm. På
mötet spikades föreningens nya fana. Samma
helg genomfördes ett samarrangemang med
Kungl. Maj:ts Orden i form av ett symposium
på temat Heraldik och ordnar.
Föreningen samverkar med Göteborgs heraldiska sällskap (GHS) och Societas Heraldica
Lundensis (SHL) om möten och utflykter. I
Västsverige genomfördes en heraldisk kulturresa till Skara och Kållandsö under försommaren
och ett studiebesök i Göteborgs Stadsmuseums
magasin under hösten.
I Lund har det hållits 15 sammankomster
under året: 8 luncher, 3 heraldiska seminarier
med efterföljande middag, två middagar med
föredrag, en middag utan föredrag och ett
julbord.
Arbetsgruppen för kyrklig heraldik är fortsatt aktiv och kontaktar nyvalda biskopar för
att hjälpa dem med vapenantagande.
Projekt
Bevarande- och digitaliseringprojektet ”Jan
Ranekes Arkiv Europas medeltidsvapen” har
under året fortskridit och hela ”Arkivbestånd
C” är nu löpnummermärkt och iordningställt
för digitalisering. Arkitektkopia i Malmö utför
digitaliseringsarbetet och drygt halva bestånd
C är skannat och klart.
Bibliotek och arkiv
Föreningens bibliotek finns i Göteborg och
arkivet i Borås. Under året har Christoffer
von Warnstedts heraldiska arkiv donerats till
föreningen. Det nya personarkivet har gallrats
och ordnats och kommer att deponeras hos
Föreningsarkivet i Göteborg, där samlingarna
Rydholm, Sparre-Lindhe och Andersson, samt
föreningens äldre material, redan finns.
Medaljörer
Vid styrelsemötet 25 november 2012 utsågs tre
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förtjänstmedaljörer för 2013: Per Andersson,
Henrik Degerman och Otto von Schwerin.
De tre premieras för en bred och omfångsrik
insats för heraldiken, särskilt vad gäller lokala
territoriella vapen (Andersson), samt vetenskapliga (Degerman) respektive konstnärliga
(von Schwerin) insatser på området adliga
vapenböcker.

på att bokförsäljningen varit lägre än förväntat.
Se vidare i den separata uppställningen.
Styrelsen 2013-01-31

Ekonomi
Intäkterna under året var något lägre än
budgeterat, men kostnaderna var avsevärt lägre
än väntat och därmed gick verksamheten med
överskott.
SVK hade lägre intäkter än tidigare eftersom
man bara fått in 26 ansökningar mot 40 året
före. Utskick utgör nästan 20 procent av föreningens omsättning men det bör noteras att den
innehåller portokostnader för både utskick av
Vapenbilden och försäljning av böcker. Utskick
var markant under budget 2013 och det beror

Ekonomiskt utfall
Resultaträkning 2013
Intäkter
Medlemmar
Gåvor
Annonser
Försäljning, VB
SVK
Försäljning, övrigt
Räntor

63 750
995
17 500
3 350
7 800
6 419
332

100 146
Balansräkning
Tillgångar
Plusgiro
Bank

30 174
137 066
167 240

Kostnader
Reseersättningar
Arrangemang
Vapenbilden
Matrikel & Skriftserie
Internet
Utskick
SVK
Övriga kostnader
Bankavgifter
Årets överskott

Skulder & Eget kapital
Skulder
Eget kapital inkl. årets öv.

900
6 550
33 997
11 398
1 749
18 153
10 639
3 808
948
12 004
100 146

13 380
153 860
167 240
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Nya medlemmar

Rättelser till nr 96:2013

Linnea Funke

Det blev fel när det gäller upphovsmännen
till några bilder i Vapenbilden 96:2013. Här
kommer rättelserna.

1/11 2013 – 31/1 2014

Tångringsgatan 4C, 784 39 Borlänge

Torbjörn Claesson

Mejramstigen 8, 771 43, Ludvika

Erik Falck

Flogstavägen 67 C, 752 72, Uppsala

Peder Falk

Ervalla 538, 718 95 Ervalla

Amanda M D Palomäki

Säfflegatan 5, 123 44 Farsta

Lena Sunnqvist

Donationsgatan 33, 341 35 Ljungby

Viktor Carlson

Koriandergränd 1, 135 36 Tyresö

Claus Dehlin

Släntstigen 7, 791 46 Falun

Niklas Forsberg

Maltgatan 4, 120 79 Stockholm

Jesper Berglund

Hantverksgatan 6 A, 311 74 Falkenberg

Bild 1, sida :
Tryck: ”Arms of the Netherlands / Sodacan
& Avalokitesvara &Ssolbergj / CC-BY-SA 3.0
via Wikimedia Commons”
Digitalt: ”Arms of the Netherlands / Sodacan
& Avalokitesvara &Ssolbergj / CC-BY-SA 3.0”
Bild 2, sida :
”William Alexander Netherlands OranjeNassau Personal Arms / JMvanDijk / CC-BY.
SA 3.0 via Wikimedia Commons”.
Har du sett några fel i en artikel, eller kanske
vill du komplettera en text? Kontakta då
redaktionen. Mejl och telefonnummer hittar
du i redaktionsrutan på sidan 2.

Föreningen hade den 31/12 460 medlemmar.
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ERT
SLÄKTFÖRETAGSKOMMUNVAPEN
Handskuret i trä på
traditionellt sätt och
ytbehandlat enligt
önskemål.

Era

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

Vapen för HMS Styrsö.

Mobil: 0706-82 76 38
E-post: thorleifa@yahoo.se
www.bildhuggaren.se
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