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Hur ska vi locka 
fler medlemmar?
Bästa medlemmar,
Årsmötet i Göteborg var som vanligt en trivsam 
tillställning, läs mer om det på sid 10. Dock var 
deltagarantalet lägre än vanligt och eftersom 
styrelsen är angelägen om att våra medlemsmöten 
skall locka till en god uppslutning planerar vi att 
höra oss för hos er medlemmar om vad ni tycker 
om föreningens arrangemang. Undersökningen 
gäller inte bara årsmötet, utan även våra andra 
aktiviteter, som symposier, visningar och utflykter. 
Vi är nyfikna på vad ni medlemmar tycker om 
våra nuvarande arrangemang och ambitionsnivå 
och upplägg för dem och vad ni tycker är bra eller 
mindre bra. Även praktiska omständigheter som på 
vilka veckodagar och vilka tider på året träffar ligger 
och när och hur de annonseras är intressant för oss 
att få återkoppling på. Kort sagt, vad lockar er och 
underlättar för er att deltaga och vilka önskemål har 
ni på medlemsträffarna.
 
Den som vill bidra med synpunkter är varmt 
välkommen att höra av sig, till mig eller vår 
sekreterare Jesper Wasling, se spalten till vänster för 
kontaktuppgifter. Vi kommer att kontakta ett antal 
slumpvis utvalda medlemmar med lite konkreta 
frågor och vi är tacksamma för alla svar vi kan få.
 
Jag påminner om att den 31:a internationella 
genealogi- och heraldikkonferensen går av stapeln i 
Oslo 13-17 augusti i år. Jag kommer att presentera 
föreningens projekt kring Jan Ranekes Arkiv Europas 
medeltidsvapen för att sprida kunskap om detta även 
internationellt. Kanske ses vi där?

illustra de heraldica

Henric Åsklund
Ordförande i SHF
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Frimurareheraldik 
i dagarna två
Svenska Heraldiska Föreningen inbjuder, i 
samarbete med Societas Heraldica Lundensis 
och Frimurareföreningen Eos, till ett semina-
rium om heraldik i Lund den 26-28 september 
2014, med föredragshållare och deltagare från 
såväl Sverige som våra nordiska grannländer.

För första gången ägnas nu ett helt semi-
narium åt heraldiken inom frimurarorden.  
Föredragshållarna reder ut begreppen kring 
heraldikens utveckling, historia och betydelse 
inom frimureriet. Medverkar gör bland andra 
Ronny Andersen, Nils G. Bartholdy, Eric 
Bylander, Kaare Seeberg Sidselrud och Martin 
Sunnqvist.

Information om seminariet publiceras på 
heraldik.se, på vår Facebook-sida och på Eos 
hemsida. Frågor skickas till shl@heraldik.org 
eller ring Claus 0731 - 50 29 39.

Välkomna till Lund den 26-28 september. 

Redaktionen

Se serafimerriddarnas sköldar i Riddarholms-
kyrkan nu i sommar. Spännande utställning 
med bland annat Bengt-Olof Käldes målningar.

15 maj-14 september visas utställningen “En 
levande heraldisk tradition – Kungliga Serafimer-
ordens vapensköldar” i Riddarholmskyrkan, 
Stockholm. Se Käldes, Friefeldt och Ericssons 
verk. Utställningen är producerad av Tom 
Bergroth från Kungl. Maj:ts Orden. Läs mer 
på www.royalcourt.se

Redaktionen

Serafimersköldar i 
Riddarhomskyrkan

Skarhult slott och 
kanske mer 
En guidad visning av succéutställningen ”Den 
dolda kvinnomakten” är inbokad  lördag 30 
augusti och kanske kommer fler aktiviteter att 
ordnas i sommar.

För mer info och anmälan till utflykten till 
Skarhult och generellt för eventuella fler 
arrangemang under sommaren:  Håll utkik 
i era mejllådor, på vår hemsida och på vår 
facebook-sida. 

Redaktionen

Oslo bjuder in till 
heraldisk kongress
Den 31 internationella kongress för genealogi 
och heraldik arrangeras i Oslo den 13-17 
augusti 2014. Kongressens tema är ”Inverk-
ningar på genealogi och heraldik av stora 
händelser i en nations historia”. 
 
Förutom ett föredrag av vår ordförande Henric 
Åsklund, som föreläser om vårt Raneke-projekt, 
kommer föredragshållarna från hela världen. 
Ämnena spänner över Finnmarkens genealogi till  
de spanska borgarkrigen och påvarnas vapen-
bruk. Men tonvikten ligger på firandet av 
grundlagen 200 år och att det är 700 år sedan 
Oslo blev huvudstad. 34 av de 56 föredragen 
handlar om heraldik, resten om genealogi. 

På kongressens hemsida kan man läsa om 
samtliga föredrag. 

Läs mer på www.congress2014.no 

Redaktionen
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En konstnär med en sällsynt omfat-
tande konstnärlig mångsidighet är 
borta. Från emblem, exlibris, heral-
diska vapen och fanor till mosaikarbe-
ten, mässhakar, ikoner och glasfönster 
eller, för att inte glömma, omslag 
och vinjetter till böcker, program och 
tidskrifter, ingenting var främmande 
för kyrkokonstnären och heraldikern 
Bengt Olof Kälde, en av vår tids stora 
och internationellt verksamma svenska 
kyrkokonstnärer. 

I kyrkorummens sakrala utsmyckning och 
bildframställning på vapensköldar är han en 
av 1900-talets mest produktiva heraldiker i 
Sverige. Genom sin teoretiska sakkunskap 
och sitt högt stående konstnärskap har 
han också i många avseenden bidragit till 
att popularisera heraldiken i Sverige. Han 
intresserade sig för de mest olika saker och 
studerade på 1960-talet bl.a. gammalkyrklig 
konst i Italien, ikonmåleri i Grekland och 
glasmåleri i Tyskland. Få erinrar sig kanske att 
han 1958-62 var illustrationsredaktör för 6. 
upplagan av Norstedts uppslagsbok och gjorde 
ett stort antal teckningar. 

Hans namn blev framför allt synonymt 
med den svenska kyrkliga heraldiken. Svenska 
kyrkans vapen, standar och ämbetssigill blev i 
sin helhet förnyade under 1960- och 1970-talen 
och är samtliga renritade av honom. Redan 
så tidigt som år 1956 hade han för dåvarande 
statsheraldikern Gunnar Scheffer redovisat sina 
källkritiska undersökningar och föreslagit en 
ändring av stiftsvapnens på olika sätt tillkomna 
tinkturer. Vid Uppsala ärkesätes 800-årsjubi-
leum år 1964 fick han redan en möjlighet vara 
med om att rött och guld återinfördes som 

stiftets färger. År 1977 fastställdes ett eget, 
gemensamt vapen för Svenska kyrkan, även det 
av hands hand. Också för den danska kyrkohe-
raldiken kom han att komponera de nya vapnen 
för biskopsstiften Haderslev och Viborg. 

Kännetecknas av en stram stil
Hans stil är lika karaktäristisk som personlig, 
vilket gör att man utan svårighet känner igen 
hans alster. Man kan kanske göra en jämförelse 
med 1930-talets bruksgrafik men som avspeglar 
nya heraldiska uttrycksformer. Hans omslag 
och vinjetter intar här en, faktiskt mindre känd 
central plats. 

Bengt Olof  var starkt involverad i liturgiska, 
radikala kretsar på 1960-talet. Hans strama stil 
påverkades mycket av glasmåleriet och framför 
allt den bysantiska konsten. I hans sigill och 
emblem kan man tydligt se honom som en 
heraldisk representant för expressionismen 
i heraldiken. Linjerna, vilka ibland kan synas 
grovt tecknade får i hans formgivning en mju-
kare framtoning, en enkelhet eller tarvlighet, 
vilken anknyter till medeltiden. 

Även om han redan under sin skoltid hade 
han haft förmånen att lära känna Johan Kleberg 
och Arvid Berghman, vilka båda uppmuntrade 
honom att intressera sig för heraldiken, så är det 
i grund och botten den schweiziske konstnären 
Paul Boesch (1889-1969) och dennes inflytande 
som blev riktgivande för Bengt Olof. Boesch 
var känd för sin strävan att förnya och moder-
nisera heraldiken och hans stil karaktäriserades 
av ett kanske inte alltid helt harmoniskt men 
kraftfullt utnyttjande av sköldytan med en 
nästan en teckenartad stilisering av figurer samt 
av klara och kontrasterande heraldiska färger, 
någonting som Bengt Olof  starkt kände för 
och skulle implementera med en högst egen stil.

En mästare är borta
Bengt Olof Kälde 8.6 1936 – 6.2 2014
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Utbildning till heraldiker
Efter studentexamen från Katedralskolan i 
Uppsala utbildade Bengt Olof  sig vid Konst-
fackskolan i Stockholm där han deltog i den 
konstindustriella skolans kvällskurser och läste 
därefter konsthistoria vid Uppsala universitet 
varvat med en konstnärlig utbildning i München 
vid Akademie der bildende Künste. 

Han intresserade sig tidigt för släktforskning 
och det var under språkstudierna i England 
som han fängslades av det heraldiska bild-
språket och dess strama regler. Hemkommen 
presenterade han sin egen skolas vapen i en 
nyteckning 1954. Den kom att presenteras 
i tidningspressen och därigenom blev han 
uppmärksammad och känd. Denna uppmärk-
samhet som heraldisk konstnär skulle senare 
genom åren upprepas och befästas vart efter 
det ena stilsäkra biskopsvapnet efter det andra 
blev offentliggjort. 

När Prix Gustaf  von Numers tilldelades 

kyrkokonstnär Bengt Olof  Kälde så var det 
framför allt ”för konstnärliga insatser med 
personlig prägel inom den [svenska] kyrkliga 
heraldiken.” Det var en sällsynt stor glädje 
för undertecknad att på Kungl. Maj:ts Orden 
få överräcka priset i augusti 1996 då han inte 
kunde delta i den internationella kongressen 
det året.

Vapenmålare vid Kungl. Maj:ts Orden
Bengt Olof  tillträdde som vapenmålare vid 
Kungl. Maj:ts Orden år 1985 då arbetet med att 
måla sköldar återupptogs efter David Friefeldt 
som hade avlidit år 1978. Här kom han utöver 
det konstnärliga även att intressera sig för det 
tekniska med vapenmålandet. 

Han gjorde färgsnittsprovtagningar av 
äldre sköldars grundning och färgskikt för att 
klarlägga hur den tekniska uppbyggnaden av 
sköldarnas målningsskikt från olika tider hade 
gått till. Därefter utvecklade han den teknik 

Käldes mosaik ovanför Linköpings domkyrkas ingång, västportalen. Mosaiken färdigställdes 1985 och visar Kristus 
Allfrälsaren och följer det program för konstnärlig utsmyckning som biskop Martin Lönnebo fastställde året före. 
Foto: Alexander Ulltjärn.
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Magnus Härenstams vapen, 
ett lysande exempel på hur bra 
heraldik blir när en heraldiker och 
en komiker samarbetar. Narrhatten 
för komikeryrket, valspråket som 
anspelar  på TV-programmet 
Jeopardy och skölden är en lek 
med barnprogrammet Fem myror 
är fler än fyra elefanter (fem myror 
och fyra elefantbetar). 
Teckning: Bengt-Olof Kälde

Fler exempel på verk av Bengt Olof Kälde. Från vänster biskop Ragnar Persenius i Uppsala,  Carl Johan Lockman 
i Danderyd och biskop Anders Wadensjö i Växjö.
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som baserade sig på den ursprungliga, klassiska 
lystertekniken, målning på slagaluminium och 
bladguld, vilken gav en större transparens och 
lyskraft. Jämfört med sin företrädare ser man 
i varje vapen en personlig, självständig stil. Ett 
flertal äldre sköldar kom han även att renovera. 
Han har målat inalles 106 sköldar fram till och 
med år 2003.

Bengt Olof  verkade aktivt i Svenska Natio-
nalkommittén för Genealogi och Heraldik från 
och med 1990 som dess sekreterare och i Stif-
telsen Skandinavisk vapenrullas heraldiska råd. 
Åren 1986-2002 var han även ledamot av Sta-
tens heraldiska nämnd. År 1998 invaldes Bengt 
Olof  i l’Académie Internationale d’Héraldique 
på stol nr. 29. Han mottog Svenska Heral-
diska Föreningen förtjänstmedalj år 2003 och 
var hedersledamot i Heraldiska Samfundet i 
Sverige samt medlem av flera nationella och 
internationella heraldiska föreningar.

Vistelsen i kloster gav insikt
Bengt Olof  var en djupt kännande och en 
sökande person i många avseenden och kom 
att vistas många år som lekmannabroder i 
benediktinerklostret Erlach i Österrike, där 
han inträdde år 1964. 

Efter att ha lämnat klostret tillbringande 
han åren 1982-84 vid konstakademien i Wien 

där han genomgick dess Meisterschule für Res-
taurierung und Konservierung. Som sällskaps-
människa var Bengt Olof  en inspirationskälla. 
Besöken hemma hos honom i Uppsala var en 
höjdpunkt, inte minst när man fick följa upp 
i ateljén på övre våningsplanet och beskåda 
under arbete varande heraldiska alster. 

På sitt anspråkslösa sätt berättade han om ar-
betenas framskridande och därmed förbundna 
frågor och problem. Det var ett privilegium att 
beredas tillfälle att få njuta av dessa stunder 
vilka oftast avslutades med en god middag 
tillredd av hustru Anne. Deras gästfrihet var 
fantastisk. 

Boken gav en rättvis bild
Tord Harlins och Oloph Bexells initiativ till 
boken Bengt Olof  Kälde – Kyrkokonstnär 
och heraldiker år 2006 blev en fantastisk 
retrospektiv betraktelse av hans konstnärskap 
inför 70-årsdagen, en hyllning till en verkligt 
stor konstnär. Glädjande nog hann Bengt 
Olof  få vara med om offentliggörandet av 
boken men sjukdomen hade tyvärr redan 
börjat ta över. 

Nu har han funnit frid och gått till sin Herre. 
Sorgen är stor men Bengt Olofs arbeten kom-
mer alltid att finnas och de kommer att vittna 
om en högt stående konstnärlig skaparkraft. 
För det skall vi vara oerhört tacksamma. Med 
sitt kultiverade sinne för vapenbeskrivningen 
hade han känslan för en personlig formgivning. 
Varje vapen, exlibris eller sigill har en personlig 
stil, präglad av en stringent klarhet i den he-
raldiska kompositionen och med en harmoni 
i proportioner, form och färg. Vi kommer att 
minnas honom med tacksamhet som människa 
och en konstnärligt skapande själ av stora mått.

Tom C Bergroth
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Modern heraldisk konst
– Vinjetten “Nya vapen” återuppstår

Gamla vinjetten ”Nya vapen” är tillbaka. 
Här presenterar vi moderna vapen 
som har registrerats av SVK, SVR eller 
motsvarande institution. 

Endast vapen som redaktionen upplever som 
exempel på lyckade heraldiska kompositioner 
kommer att tas med. de ska dessutom vara 
registrerade av en erkänd heraldisk institution. 
Vapnen ska vara uppritade i närtid men behöver 
inte vara nyskapade. Både adelsvapen och äldre 
borgerliga vapen är därmed välkomna. 

Jesper Wasling

Andrew Jamiesons tolkning av Theodor 
Pramers vapen, SV–224. 
Registrerat 2013-09-13

Ronny Andersens tolkning av Vladimir Isrells 
vapen. SV–42. Registrerat 2008-08-27.

Sören Källbom, Vadstena. Egen tolkning av 
vapnet. SV-230. Registrerat 2013-09-13
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Spännande nyheter på årsmötet 
– Göteborg visade sin bästa sida

Gemyt, kunskap och föreningsformalia. 
Stämman i Göteborg lockade fram det 
bästa ur heraldiken.

Den 22 mars samlade sig Svenska Heraldiska 
Föreningen åter till stämma. Denna gång i 
Göteborg enligt det roterande system som 
föreningen använder för att nå fram till så 
många medlemmar som möjligt. 

Det var strålande sol som mötte de besö-
kande och för att ytterligare förstärka dagen 

hade Hotel Eggers hissat vår föreningsflagga 
på sin takflaggstång så att ingen som blickade 
upp mot himlen kunde missa den. 

Till mötet kom ett knappt tjugotal besökan-
de vilket var något färre än förra årets begivenet 
i Stockholm, men ungefär lika många sett till 
medlemsantalet i omgivningen. Från styrelsens 
sida var det ändå ett litet misslyckande och den 
önskar därför få tips om hur vi kan göra våra 
gemensamma möten än mer lockande. Mer om 
det i den anslutande faktarutan.

(Delar av) Den nyvalda styrelsen utanför Hotel Eggers. Från vänster Claus K Berntsen, Jesper Wasling, Stefan Bede, 
Marcus Karlsson, Henric Åsklund, Lennart Wasling och Martin Trägen. Foto: Johanna Hellström.
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Bomärkets plats i heraldiken
Vår förste medaljör Hans Cappelen höll en 
föreläsning om bomärkets plats i den heraldiska 
vetenskapen. 

Genom exempel från historien visade han 
hur den heraldiska bilden ofta har tagit sin 
inspiration från ett äldre bomärke, men också 
hur man förr kunde växla mellan bomärke och 
vapenbild beroende på sammahang och i viss 
mån social position. 

Fabeldjurens spännande värld
Näste medaljör att föreläsa var Johanna 
Hellström, tidigare kassör i föreningen. Med 
utgångspunkt i sin kandidatuppsats tog hon 
upp förekomsten av de klassiska fabeldjuren i 
nordisk heraldik. 

Ämnet lockade till så många frågor att de 
nästan tog upp samma tid som själva föredrag-
ningen. Noterbart är att även om det fanns 
fabeldjur var antalet typer ganska få, trots att 
djuren var kända, bland annat genom Sveriges 
första tryckta bok. Drakar och lindormar 
dominerade medan typiska brittiska fabeldjur 
saknas i materialet. 

Johanna Hellströms uppsats kommer att 
publiceras på föreningens nya, kommande 
hemsida när denna lanseras under året. samti-
digt kommer även några andra uppsatser

En heraldisk bokklubb
Med föreläsningarna avklarade var det dags 
att påbörja stämmoförhandlingarna under 
ledning av föreningens hedersordförande 
Ingemar Apelstig. Som verksamhetsberättelsen 
i Vapenbilden nr 97 visade är SHF en tämligen 

Medaljörerna Hans Cappelen och Johanna Hellström 
med var sin bukett i livréfärgerna.

Från vänster: Hedersordförande Ingemar Apelstig, 
Stefan Christiernin och medaljör Johanna Hellström.
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Frågeruta: 

Vad lockar dig till våra heraldiska träffar?
Vi behöver din hjälp.  
Hur ska vi locka fler till våra aktiviteter? Har vi fel sorts evenemang, är vi 
på fel plats eller är det kanske för dyrt? 
Vi söker inte beröm, vi behöver veta hur vi kan göra din upplevelse av heraldik 
ännu bättre. 

Hör av dig med tankar och funderingar till vår ordförande Henric Åsklund 
på henric@heraldik.se. 

välmående förening som har resurser att  
expandera. Därför finns det planer på vissa 
investeringar i hemsidan som är vår främsta 
kanal gentemot medlemmar och andra. Visste 
ni att vår artikel om att göra ett eget vapen har 
lästs 37 000 gånger sedan 2010! Vår hemsida 
besöks alltså av många fler än oss medlemmar. 
En ny sida kommer att lanseras under 2014. 

Från oss aktivas sida hoppas vi på en webb-

plats som är lättare att administrera så att fler 
texter och bilder kan läggas ut. Till alla andras 
gagn hoppas årsmötet att en ny sida kommer 
att göra att fler besöker vår hemsida och på det 
sättet får veta mer om heraldiken. 

Det andra stora projektet under året är ny-
lanseringen av vårt bibliotek. Föreningen har en 
boksamling som omfattar hundratalet böcker 
och skrifter. Dessa har alltid kunnat lånas av 

Som ett tecken i skyn vajade föreningens fana över Hotel Eggers under hela stämman.
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Faktaruta:

Så funkar vårt bibliotek
På vår hemsidan hittar du en lista över de böcker som föreningen äger. 
Om du är intresserad av att låna skickar du ett mejl till vår bibliotikarie 
Stefan Bede, bede@heraldik.se.

Du får låna böcker upp till en vikt av 2 kg och som får plats i postens 
gröna paket.  

När din lånetid har gått ut får du en påminnelse. Skicka tillbaka 
böckerna i det kuvert som kom med böckerna. 

Alla lån är gratis.

Stefan Bede halar den flagga som tidigare under dagen 
satt på Hotel Eggers tak. Vädret blev, som synes, 
något sämre.

medlemmarna men eftersom biblioteket finns 
i Göteborg kan inte alla komma åt detsamma. 

Nu avsätter föreningen 2000 kronor till 
utlåningsverksamheten. Det betyder att du 
som medlem får möjlighet att ta del av vårt 
bibliotek. Utlåningen är en försöksverksamhet 
men mötet hoppas att den ska kunna fortsätta.

Till sist styrelsen
Stämman valde också en ny styrelse, ett 
val som även denna gång var odramatiskt. 
valberedningen förslog omval av samtliga 
ledamöter, inklusive ordförande. Samma sak 
gällde för revisorerna och valberedningen. 

Styrelsen konstituerade sig på det följande 
styrelsemötet och består av ordförande Henric 
Åsklund, vice ordförande Claus K Berntsen, 
sekreterare Jesper Wasling, kassör Lennart 
Wasling, ledamöterna Marko Arosilta, Stefan 
Bede, Magnus Bäckmark, Marcus Karlsson 
och Martin Trägen samt suppleanten Pontus 
Hedberg. 

Revisorer är Ingemar Apelstig och Kenneth 
Wulcan med Martin Sunnqvist som ersättare. 
Valberedningen består av Jens Christian Berlin, 
Martin Sunnqvist och Alexander Ulltjärn.

Jesper Wasling
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Inga Wallenquist, Linköping, gav mig 
det här fotot på sin samling av livré-
knappar och undrade över vilket vapen 
det är på de vapenprydda. 

Vapnet är friherrliga ätten Adelswärds. Tack 
vare att två ordnar pryder vapenframställningen 
kan också inringas vilken individ det är fråga 
om. Överst under skölden syns riddartecknet av 
Svärdsorden. Därunder hänger ordenstecknet 
för kommendör med stora korset av Vasaorden. 
Storkors innebär kedja. 

Genom att själva ordenstecknet är omgivet av 
en oval vet vi att det rör sig om tiden före 1860. 

Det året skippades den ovala omramningen 
och ett nytt, korsformat ordenstecken för 
Vasaorden utformades. 

Bara en medlem av ätten har varit riddare av 
Svärdsorden och (före 1860) kommendör med 
stora korset av Vasaorden (och inte innehaft 
några andra ordnar): Johan Carl Adelswärd 
(1776-1852), överstekammarjunkare och 
innehavare av baroniet Adelswärd, Adelsnäs, 
Åtvids socken, Östergötland. 

Livréknapparna är tidigast tillverkade 1839, 
då han erhöll nämnda storkors.

Magnus Bäckmark

Ordnar ordnar 
identifiering

Kommunvapenbilder fria
Riksarkivet och Wikipedia commons 
har kommit överens. Wikipedia får till-
gång till Riksarkivets digitala bildarkiv.  

Wikipedia commons har fått Riksarkivets 
tillstånd att använda de digitala vapenbilderna. 
Det gör att Wikipedia nu har tillgång till alla 
Sverigs kommmun, landskaps-, läns- och 
riksvapen. Ett heraldiskt arkiv av betydelse 
har därmed gjorts tillgängligt för allmänheten. 

Jesper Wasling
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Ett landskapsvapen är ett exempel 
på territoriellt vapen och en heraldisk 
symbol för det landskap det tillhör. De 
svenska skapades till Gustav Vasas 
begravning 1560.

Svenska landskapsvapen har funnits sedan 
1560. Till Gustav Vasas begravning i december 
detta år lät Erik XIV komponera vapen för alla 
dåvarande 24 landskap i Sverige och Finland. 
Vapnen uppmålades på svarta sidenfanor 
vilka sedan fördes i begravningsprocessionen 
från Stockholm till Uppsala. De var placerade 
i rangordning landskapen emellan, varvid 
Uppland intog den främsta platsen.

Landskap erövrade från Danmark och 
Norge på 1600-talet fick vapen i samband med 
att de blev svenska. Senare tillkomna landskap 
har efter hand också tilldelats vapen, under 

1900-talet normaliserades vapnen något i sam-
band med nya fastställelser. Det sist fastslagna 
vapnet är det för Norrbotten, som tillkom så 
sent som på 1990-talet.

Eftersom landskapen traditionellt asso-
cierats med ståndspersoner av hertigs rang 
brukar landskapsvapnen krönas med en öppen 
hertigkrona som rangtecken, men även utan 
någon krona anses vapenbilden symbolisera 
landskapet. Många landskapsvapen kommer till 
användning i länsvapen, vilka i stället är krönta 
med en sluten kungakrona.

Trots att landskapen inte har någon officiell 
funktion, har Patent- och registreringsverket i 
uppdrag att föra register över beskrivningar av 
svenska landskapsvapen.

Jörgen Ekholm

Våra landskapsvapen
Ett arv från Vasatiden

Blekinge

I blått fält en ek med tre kronor uppträdda på stammen, allt i guld.

Vapnet skapades för att representera det nyligen med Sverige 
införlivade landskapet i samband med kung Karl X Gustavs 
jordfästning år 1660. Först i samband med en förnyad 
fastställelse år 1944 slogs det fast att trädet är en ek. (Landskapet 
var danskt fram till freden i Roskilde 1658.)

Blekinge var såvitt man vet det enda av de så kallade Skåne-
landskapen, som under medeltiden förde ett gemensamt sigill 
för de olika häraderna. Det visade i blått fält en med bladverk 
smyckad kulle, vilken höjde sig ur växelvis blå och vita böljor 
och överst var krönt med en gyllene krona.

Blekinge län för ett vapen identiskt med landskapets, när 
länsvapnet används av länsstyrelsen, kan det krönas av kunglig 
krona.
Av de blekingska häradernas och städernas vapen är endast två 
kända från medeltiden: Medelstads och Elleholms, båda visande 
Sankt Laurentii halster.

Blekinge
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Dalsland

I fält av silver en röd gående tjur i rött med beväring i guld. 

Ursprungligen utgjordes vapnet, som tillkom vid Gustav 
Vasas begravning 1560, av en oxe med en hängande svans. 
Oxen valdes troligen som en symbol för den omfattande 
boskapsuppfödningen som förekom i Dalsland vid denna tid. 
Landskapet bar i äldre tider (från mitten av 1500-talet) titeln 
grevskap, men har nu liksom rikets alla landskap värdigheten 
av hertigdöme. Vapnet bildar i vänstervänd version tillsammans 
med Göteborgs stadsvapen och landskapsvapnen för Bohuslän 
och Västergötland det nya vapnet för Västra Götalands län. 
Tidigare ingick vapnet tillsammans med Västergötlands 
landskapsvapen i vapnet för Älvsborgs län.

Dalarna
   
I blått fält två korslagda dalpilar av guld med silverspetsar och mellan dessa 
en öppen krona av först nämnda metall. 

Motivet förekommer på ett sigill daterat till ca 1525. 
Färgsättningen är känd från Gustav Vasas begravning 1560, 
men det är okänt om den har använts tidigare. Dalarnas län 
(tidigare Kopparbergs län) använder ett identiskt vapen, men 
med kunglig krona ovanpå skölden i stället för hertiglig.

Bohuslän
  
I fält av silver en krenelerad röd fästning, försedd med ett krenelerat rött 
torn och två portar av guld med svarta gångjärn och lås samt åtföljd till 
höger av ett blått svärd och till vänster av ett mot fästningen upprest blått 
lejon med tunga, tänder och klor av guld. 

Bohuslän var från början norskt, och övergick till Sverige vid 
freden i Roskilde 1658. Vapnet skapades i samband med Karl 
X Gustavs begravning 1660 och bygger på Kungälvs vapen. 

Borgen symboliserar Bohus fästning, vilken har gett land-
skapet dess namn. Vapnet bildar tillsammans med Göteborgs 
stadsvapen och vapnen för Dalsland och Västergötland det 
nya vapnet för Västra Götalands län. Tidigare ingick vapnet 
tillsammans med Göteborgs stadsvapen i det äldre vapnet för 
Göteborgs och Bohuslän.

Bohuslän

Dalarna

Dalsland
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Gästrikland

I ett med blå kulor bestrött fält av silver en röd älg med gyllene beväring. 

Vapnet tillkom vid Gustav Vasas liktåg 1560. Vapnet ingår 
tillsammans med Hälsinglands landskapsvapen i vapnet för 
Gävleborgs län.

Gotland

I blått fält en stående vädur av silver med beväring av guld, bärande på en 
korsprydd stång av guld ett rött baner med bård och fem flikar av guld.

Vapnet är taget från det första kända gotländska sigillet från 
1280, och avbildar en variant av Agnus Dei-motivet, och i flera 
äldre vapenbilder framställs djuret som ett lamm. I samband 
med vapenbeskrivningen 1936 fastställdes dock vapenbilden 
som en gumse (vädur). 

Enligt statsheraldikern Henrik Klackenberg var aldrig Got-
land representerat vid Gustav Vasas liktåg 1560 vilket ibland 
har påståtts. Gotland tillhörde ännu Danmark vid denna tid. 
Vapnet togs bort från svenska uppteckningar 1570, men åter-
infördes i samband med att Gotland blev svenskt vid freden i 
Brömsebro 1645.

Gotlands län för ett vapen identiskt med landskapets, men 
med kunglig krona i stället för hertlig. Gotlands kommun har 
ett vapen med en sköld utan krona, skillnaden i det gotländska 
kommunvapnet jämfört med landskapsvapnet är bara att kom-
munvapnets fält är rött i stället för blått. Den bild som har börjat 
sprida sig nu med en bagge med böjd nacke och gul tunga är ett 
plagiat av Färöarnas statsVapen “Färiska statsvapnet”

Halland

I blått fält ett upprest lejon av silver med röd beväring, därest dylik skall 
komma till användning. 

Halland övergick från Danmark till svensk ägo temporärt 
vid freden i Brömsebro 1645, och permanent vid freden i 
Roskilde 1658. Vapnets tidigaste kända förekomst är vid Karl 
X Gustavs begravning 1660. Den röda “beväringen” tillkom 
vid fastställelsen år 1944.

Det råder delade meningar om varifrån motivet kommer. Tre 
teorier nämns. Det kan vara från Karl X Gustavs eget vapen, 

Halland

Gästrikland

Gotland
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Hälsingland

Härjedalen
 
I fält av silver ett, med ett rött ämnesjärn belagt, ovanifrån sett svart 
städ med hornet nedåt och åtföljt till höger av en svart smidestång och 
till vänster av två stolpvis ställda svarta smideshammare med röda skaft, 
den övre störtad.

Härjedalen övergick från norsk till svensk ägo genom freden 
i Brömsebro 1645, men då fanns inget vapen för landskapet, 
och kom inte heller att skapas till Karl X Gustavs begravning 
1660. Från 1647 finns ett sigill belagt och dess bild omnämns 
som vapen vid slutet av 1700-talet. Där är redskapen (som syftar 
på landskapets myrjärnsproduktion) placerade helt annorlunda 
och dessutom ingår ett städ. 

Först 1885 fastställdes en formell vapenbeskrivning av 
Kunglig Majestät (regeringen). Kompositionen liknar dagens 
vapen men är uppochnervänt. 1935 fastställdes en ny vapenbe-
skrivning: I fält av silver en framifrån sedd svart räckhammare 
med röd skaftända, åtföljd till höger av en svart smidestång 
och till vänster av två stolpvis ordnade och ställda svarta smi-
deshammare med röda skaft, den övre störtad. Denna gällde 
fram till 2013, då beskrivningen av historiska skäl ändrades till 
nuvarande variant. 

Vapnet ingår tillsammans med Jämtlands landskapsvapen i 
vapnet för Jämtlands län. 

Hälsingland
  
I svart fält en gyllene bock med röd beväring

Vid Gustav Vasas liktåg 1560 var vapnet en tambock stående 
på alla fyra, men snart omvandlades det till den nuvarande 
stenbocken stående på bakbenen. Vapnet ingår tillsammans 
med Gästriklands landskapsvapen i vapnet för Gävleborgs län.

som innehöll tre lejon, det kan vara en variant på det så kallade 
folkungalejonet (eller Göta lejon), men det kan också komma 
från Bengt Algotssons vapen. Denne var på 1300-talet hertig 
av Finland och Halland. För Hallands län fastställdes år 1941 
ett identiskt vapen. Detta vapen kan krönas av en kunglig krona 
då det representerar länsstyrelsen.

Härjedalen
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Lappland
  
I fält av silver en stående röd vildman med grön björklövskrans på huvudet 
och kring länderna, hållande i höger hand en på axeln vilande klubba av guld. 

Enligt en inofficiell vapenrulla från 1580-talet representerades 
Lappland vid Gustav Vasas liktåg 1560 av ett vapen innehållande 
“två gula skidor i vitt fält”. Detta motiv återkom inte mer. 

Vildmannen uppträder tidigast på ett par mynt, utgivna vid 
tiden för Karl IX:s kröning 1607 och finns även med vid den-
nes begravning 1612. Vildmannens färg uppges då vara svart. 
Sedan kom en period då vildmannen uppträdde naturfärgad. 
Vid fastställandet 1949 fick vapnet den nuvarande beskrivningen 
och vildmannen blev röd. 

Vapnet ingår tillsammans med Västerbottens och Ånger-
manlands landskapsvapen i Västerbottens läns vapen, och med 
enbart Västerbottens i Norrbottens läns vapen. Vildmannen 
finns också som en stor staty utmed E45:an, mitt i Storuman.

Jämtland

I blått fält en gående älg av silver med en lyftande falk på ryggen och i 
posten åtföljd av en vänstervänd, upprest hund, båda av guld.
                     
1884 års version av Jämtlands landskapsvapen. I den senaste 
blasoneringen från 1974 nämns inte den röda beväringen.

Jämtland blev en del av Sverige vid freden i Brömsebro 1645, 
och vapnet skapades till processionen vid Karl X Gustavs be-
gravning 1660. Ett medeltida sigill fanns men dess huvudmotiv, 
det norska riksvapnet, passade inte till ett svenskt landskapsva-
pen. Det fanns emellertid även ett mindre sigill, skapat på order 
av den danske kungen Kristian IV i Köpenhamn 1635, med en 
grupp om tre djur. 

Djurgruppen var svårtolkad men vid 1884 års fastställande 
bestämdes att det är fråga om en älg som angrips av örn och 
varg. Vid det nya fastställandet 1935 bestämde man dock att 
det är fråga om en jaktscen – en älg angrips av dresserad hund 
och falk. För att undvika missförstånd försågs hunden med 
halsband och nu även falken med en bjällra på foten. Vapnet 
ingår även tillsammans med Härjedalens landskapsvapen i 
vapnet för Jämtlands län.

Lappland

Jämtland



20 Vapenbilden 98:2014

Norrbotten 

Sju gånger medelst vågskuror av blått och guld styckat fält med en blå 
vänstersnedstam.

Detta landskapsvapen är Sveriges nyaste, fastställt år 1995. 
Vapenbilden syftar på Torne, Kalix, Lule och Pite älvar, som 
rinner ut i Bottenviken. Vapnet skiljer sig något i utformningen 
från de äldre landskapsvapnen med ursprung i stormaktstiden, 
och påminner mest om Medelpads landskapsvapen.

Norrbotten var ursprungligen en del av landskapet Väster-
botten. Det delades år 1810 mellan Västerbottens och Norr-
bottens län. Därefter började den norra delen av det gamla 
Västerbotten alltmer uppfattas som ett eget landskap. Under 
1900-talet tilldelades Norrbotten, liksom andra landskap al-
lehanda symboler, som landskapsblomma etc.

Dock saknades ett heraldiskt vapen, och det fanns även en 
opinion som motsatte sig införandet av ett sådant, då landska-
pet inte tillhörde de ursprungliga. Inom landskapet och dess 
kommuner fanns dock en motsatt opinion. Länsstyrelsen i 
Norrbottens län tillsatte år 1992 en arbetsgrupp för att arbeta 
med frågan om ett separat landskapsvapen för Norrbotten 
och ett sådant utarbetades och fastställdes 1995. Frågan om 
huruvida vapnet för Norrbottens län borde anpassas till detta 
togs inte upp i denna utredning, och någon sådan förändring 
har ännu inte genomförts.

Medelpad
  
Medelst vågskuror fyra gånger delat av blått, silver, rött, silver och blått. 

De silverfärgade vågskurorna representerar Indalsälven 
respektive Ljungan.
Medelpads äldsta vapen, från Gustav Vasas liktåg 1560, innehöll 
en gående svart bäver i fält av silver. Bävern var ett viktigt 
jaktbyte från landskapet. Man ansåg dock med tiden att bävern 
lätt kunde förväxlas med Värmlands äldre vapen som visade 
en järv, och bytte därför redan på 1570-talet till nuvarande 
vapen med “strömmar”. Vapnet ingår tillsammans med 
Ångermanlands landskapsvapen i vapnet för Västernorrlands 
län.

Medelpad

Norrbotten
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Småland

I gyllene fält ett rött lejon med blå beväring och hållande i tassarna ett 
uppåtvänt rött armborst med pilspets av silver samt båge och strängar 
svarta. 

Då huvuddelen av våra landskapsvapen tillkom 1560 fick 
Småland som vapenbild ett snedställt armborst av speciell typ, 
s.k. knapharka omgivet av rosor (i vissa avbildningar liljor). 
Johan III ändrade vapnet till det nu gällande vid sin kröning 
1569. Vapnet används i modifierad form även för Kronobergs 
län och tillsammans med Ölands landskapsvapen i vapnet för 
Kalmar län.

Skåne
  
I fält av guld ett rött, avslitet griphuvud med blå krona och med blå beväring, 
därest dylik skall komma till användning.

Landskapet Skåne var det viktigaste som tillföll Sverige genom 
freden i Roskilde 1658, men saknade vid övergången eget 
vapen. Vapnet skapades för att representera Skåne vid Karl X 
Gustavs begravning 1660. Man utgick från Malmö stadsvapen, 
men ändrade fältets färg från silver till guld. 

Vid vapenrevisionen 1939 ändrades även kronans färg från 
guld till blå. Malmö stad fick sitt avslitna griphuvud av kung Erik 
av Pommern 1437. Griphuvudet är en heraldisk förkortning av 
gripen i kung Eriks pommerska släktvapen (som numera ingår 
i vapnet och flaggan för den tyska delstaten Mecklenburg-
Vorpommern).

Närke 
  
I rött fält två korslagda pilar av guld med spetsar av silver, i varje vinkel 
åtföljda av en ros av silver.

Även om det inte framgår av blasoneringen, så skall pilarna i 
detta vapen av tradition framställas som skäktor.  Vapnet ingick 
vid processionen vid Gustav Vasas begravning 1560 och har 
sedan dess varit oförändrat.

Vapnet ingår tillsammans med Värmlands och Västmanlands 
landskapsvapen i vapnet för Örebro län.

Småland

Skåne

Närke
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Värmland
  
I fält av silver en blå örn med röd beväring.

Värmland representerades i processionen vid Gustav Vasas 
begravning 1560 av en svart järv i silverfält. Järven förväxlades 
dock ofta med Medelpads bäver, och på initiativ av Erik XIV 
ändrades vapenbilden år 1567 till en örn.

Från slutet av 1600-talet framställdes örnen svart, och senare 
blev fältet ofta framställt i guld. Vid fastställandet 1936 återfick 
örnen sin ursprungliga blå färg och fältet blev silverne. Värm-
lands län för ett vapen identiskt med detta, men med kunglig 
krona istället för hertiglig. 

Vapnet ingår också tillsammans med Närkes och Väst-
manlands landskapsvapen i vapnet för Örebro län samt i det 
personliga vapnet för prins Carl Philip, eftersom han är hertig 
av Värmland.

Uppland
  
I rött fält ett riksäpple av guld.

Vapnet skapades till processionen vid Gustav Vasas begravning 
1560, och har sedan dess varit oförändrat. Riksäpplet 
symboliserar den andliga och världsliga makten.
Uppsala län för ett identiskt vapen med kunglig krona istället 
för hertiglig. Vapnet ingår även, tillsammans med Stockholms 
stadsvapen och en förkortad version av Södermanlands 
landskapsvapen, i vapnet för Stockholms län.

Södermanland
  
I fält av guld en upprest svart grip med röd beväring. 

Vapnet skapades till Gustav Vasas liktåg 1560, och har sedan 
dess behållit sin utformning, även om det konstnärliga 
avbildandet har varierat något. Södermanlands län för ett 
vapen identiskt med detta, men med kunglig krona istället för 
hertiglig. Vapnet ingår också i förkortad version i vapnet för 
Stockholms län tillsammans med Upplands landskapsvapen och 
Stockholms stadsvapen.

Värmland

Uppland

Södermanland
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Västmanland
  
I fält av silver ett blått, uppskjutande treberg med tre röda lågor. 

Västmanland symboliserades i processionen vid Gustav Vasas 
begravning 1560 av ett brinnande berg, som hänvisade på Sala 
silvergruva. Ganska snart omformades dock vapnet till tre 
brinnande toppar som tolkats på olika sätt, bl.a. som de tre 
gruvorna Sala, Norberg och Skinnskatteberg. 1943 fastställdes 
vapnet i sin nuvarande form. Västmanlands län för ett identiskt 
vapen, men med kunglig krona i stället för hertiglig. 

Vapnet ingår också tillsammans med Närkes och Värmlands 
landskapsvapen i vapnet för Örebro län.

Västergötland

I av svart och guld ginstyckat fält ett lejon av motsatta tinkturer med röd 
beväring, därest dylik skall komma till användning, i övre vänstra och i nedre 
hörnet av fältets svarta del åtföljt av en stjärna av silver. 

Lejon i “styckad” sköld förekom redan under 1200-talet i vapnet 
för Tyrgils Knutsson, västgötsk lagman, men även i Ulvåsa-
ättens vapen. I den äldsta kända bilden från 1562 är vapnet 
försett med fyra stjärnor och dessa hade åtta uddar, och vapnet 
fanns med vid Gustav Vasas liktåg 1560. 1885 fastställdes vapnet 
i sin nuvarande form.

Vapnet ingår tillsammans med Göteborgs stadsvapen samt 
Bohusläns och Dalslands landskapsvapen i vapnet för Västra 
Götalands län. Tidigare fördes vapnet även av Skaraborgs län, 
och ingick tillsammans med Dalslands landskapsvapen i vapnet 
för Älvsborgs län.

Västerbotten
 
I med sexuddiga stjärnor av guld bestrött blått fält en springande ren av 
silver med röd beväring.

Vid Gustav Vasas begravning 1560 företrädde en ren allt land 
väster om Bottenviken. På 1590-talet tillkom stjärnorna. Vapnet 
ingår tillsammans med Lapplands landskapsvapen i vapnet 
för Norrbottens län samt tillsammans med Lapplands och 
Ångermanlands landskapsvapen i vapnet för Västerbottens län.

Västergötland

Västmanland

Västerbottem
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Öland
 
I blått fält en gående hjort av guld med rött halsband och röd beväring.

Ölands vapen fanns med vid Gustav Vasas liktåg 1560. 
Den första avbildningen finns i en handskrift från 1562, där 
hjorten dock har en annan färg på beväringen. 1569 fick 
änkedrottningen Katarina Stenbock Åland som förläning, och 
landskapet tilldelades ett vapen med två rådjur över varandra, 
eventuellt med fältet bestrött med rosor. Landskapens likhet 
i både namn och vapen ledde dock tidigt till förväxling, och 
bland annat fastställdes Ölands vapen 1884 som “I blått fält 
tvänne öfver hvarandra gående rådjur, guld, samt nio fembladiga 
rosor, silfver, i tre rader.” Vid revisionen 1944 återställdes dock 
tidigare utseende och hjorten försågs med ett halsband som 
skulle utmärka kungligt jaktbyte – och skilja vapnet från Ålands. 
Vapnet ingår tillsammans med Smålands landskapsvapen i 
vapnet för Kalmar län.

Sedan i varje fall 1980-talet fungerar vapenbilden också som 
landskapsflagga för Öland. Denna är vanligt förekommande 
inom landskapet.

 

Ångermanland
 
I blått fält tre bjälkvis ställda laxar av silver över varandra, den mellersta 
vänstervänd, samtliga med röd beväring

Ångermanland representerades i processionen vid Gustav 
Vasas begravning 1560 av en lax hoppande över ett nät. Under 
Johan III:s tid ändrades detta till tre laxar, men det finns även 
en variant med tre laxar och nät. Med tre laxar fastställdes 
vapnet 1885 och vid fastställandet 1991 tillkom “beväringen”, 
det vill säga de röda fenorna. Vapnet ingår tillsammans med 
Medelpads landskapsvapen i vapnet för Västernorrlands län, och 
tillsammans med Västerbottens och Lapplands landskapsvapen 
i vapnet för Västerbottens län.

Ölands landskapsvapen  
1884-1944.

Ölands landskapsvapen 1562, 
senare fört av Åland.

Ångermanland
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Östergötland
  
I rött fält en gyllene grip med drakvinge och draksvans samt med blå 
draktunga och beväring, i vart av sköldens hörn åtföljd av en ros av silver. 

Östergötland var i processionen vid Gustav Vasas begravning 
1560 representerat av två vapen; ett för området väster om 
Stångån (Västanstång), och ett för området öster om denna 
(Östanstång). Västanstångs vapen var en gyllene drake i 
rött fält, och Östanstångs ett lejon delat i rött och guld. Att 
landskapet hade två vapen beror troligen på att den västra 
delen, med Vadstena, var huvuddel i sonen Magnus hertigdöme. 
Drakvapnet fick så småningom bitecken i form av rosor.

1884 kombinerades Västanstångs och Östanstångs vapen till 
den nuvarande gripen med drakvingar och draksvans. Förnyat 
fastställande dröjde ända till 1972 och då infördes de blå inslagen 
som en parallell till övriga vapendjur.
Östergötlands län för ett vapen identiskt med detta, men med 
kunglig krona istället för hertiglig.

Västanstångs vapen.

Östergötland

Östanstångs vapen.
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Det finns ett värde i sigill. 1000 kronor för 70 
stycken, för att vara exakt. Det var det slutpris 
som nåddes på Bukowskis auktion i februari. 
För den som vill samla på heraldiska sigill går 
det alltså bra att få en fin samling att börja med 
för en ganska ringa summa. 

Sigillen är från 1800- och1900-talet och här 
finns bland andra de Geer af  Finspong, Sparre, 
Hårleman, von Otter, Montgomery, af  Soillén, 
Horn af  Ranzien, Stiernsparre, Bonde, Svin-
hufvud, Munk, Kuylenstjärna, Lejonhufvud, 
Sjölow och af  Leopold representerade.

Jämte exlibris är sigillen vår bästa källa till 
heraldiken och ett av de vackraste sätten att 
använda sitt vapen.

Jesper Wasling

Svenska lacksigill 
under klubban

Vapensköldar, logotyper, monogram,
fanor, flaggor, standar.

Hand- eller maskinbroderat. 
www.rhombus.se
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Oroligheterna i Ukraina, rysk ockupa-
tion av Krim och därefter följande folk-
omröstning dominerade utrikespolitiska 
nyheter i början av året. På bilder som 
publicerats i tidningar och i video som 
sänds i nyheter kan man se olika flag-
gor som används av demonstranterna.  

I framställningen här ska flaggorna kortfattat 

presenteras. Rysk- och ukrainsk stadsflagga är 
välkända, och därför presenteras inte här. 

Detsamma gäller olika lokala organisa-
tionernas flaggor (politiska partiernas och 
idrottsklubbarnas flaggor) och flaggor med 
statssymboler (huvudsakligen ryska) som till-
verkades i kommersiellt syfte.

Vladimir Iserell

Flaggor i Ukraina

Autonoma republiken Krims flagga – instiftad 
den 21 april 1999 och används av lokala 
myndigheter. Under oroligheterna i Krim 
används av rysslandsvänliga separatister. 

Donetskrepublikens flagga med och utan dubbelörnen.

Den officiella flaggan för Donetskregionen. 
Instiftad den 17 augusti 1999
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Då och då kan man se även ukrainsk örlogs-
flagga. Den aktuella versionen instiftades den 
20 juni 2006. 

Flaggan härstammar från den örlogsflaggan 
som instiftades den 18 juli 1918 av hetmanen 
Pavlo Skoropadskijs regering som styrde den 
fria staten Ukraina under dess korta existens 
året 1918.

”Georgievskij”-flaggan – används av rysslands-
vänliga separatister. Det är en ickeofficiell flagga 
som upprepar St. Georgsorden  bandfärger. St. 
Georgsorden är en gammal militär tsarorden 
som återupplivades efter sovjetens sönderfall. 

Ordens band (i form av rosett) används av 
olika patriotiska organisationer samt som igen-
kännetecken för rysslandsvänliga separatister 
på Krim och i östra Ukraina. 

Krimtatarernas flagga. Flaggan instiftades år 
1917 av tatarernas Kurultaj. Den återupptogs 
som nationell flagga den 30 juni 1991. 

Flaggan innehåller avbildning av taraq 
tamğa, som ursprungligen var en symbol för 
dynastin Giray som härskade i Krimkhanatet, 
en vasallstat till det Ottomanska riket.

Flaggan för ukrainska Högra Sektorn (proukrainsk 
rörelse som vissa betecknar som högerextrem - varit 
aktiva under Majdan tiden och efteråt)
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Nya medlemmar
1/2 2014 – 31/4 2014

Bo Hübinette Håkansson 
Floragatan 10, 752 18 Uppsala
Lena Hübinette Håkansson 
Floragatan 10, 752 18 Uppsala
Mikael Dannvik 
Prästhagsgattu 9, 793 60 Siljansnäs
Anders Dannvik
Björnidegränd 67, 162 46 Vällingby
Marcus Dannvik
Timotejvägen 20, 749 48 Enköping
Christian Svensson
Slåttervägen 45, 291 62 Kristianstad
Urban Brusewitz 
Erik Dahlbergsgatan 36, 115 32 Stockholm
Ida Brusewitz 
Erik Dahlbergsgatan 36, 115 32 Stockholm 
Kim Brusewitz 
Erik Dahlbergsgatan 36, 115 32 Stockholm 
Anna Brusewitz 
Erik Dahlbergsgatan 36, 115 32 Stockholm 

Gunnar Wester
Långreveln 18, 905 71 Hörnefors
Anette Wiggur
Bokhagsvägen 22, 589 43 Linköping
Inge Wiggur
Bokhagsvägen 22, 589 43 Linköping
Christina Lejonbalk
Torget 5 B, 196 30 Kungsängen
Rebecka Lejonbalk 
Prästgårdsgatan 5, 916 95 Örträsk
Alexandra Lejonbalk 
Prästgårdsgatan 5, 916 95 Örträsk
Stefan Lejonbalk
Fågelvägen 52 C, 197 32 Bro
Mariana Lejonbalk
Hagalundsgatan 12, 169 63 Solna
Mariana Jana Lejonbalk
Rönnäsvägen 54, 341 45 Ljungby
Martina Lejonbalk
Muraregatan 3A, 302 48 Halmstad

Allan Tønnesen har av Arvid Berghmans heral-
diska stiftelse utsetts till pristagare år 2014 för 
sitt arbete med Magtens besegling. Enevolds-
arveregeringsakterne af 1661 og 1662. 

Stiftelsen motiverar priset med att Tønnesen 
arbete har visat på en enastående insats med 
att identifiera och beskriva sigillavtryck från 
Danmark-Norges adel, prästerskap och 
borgerskap 1660-61. Ett referensverk.

Priset överlämnas i Köpenhamn den 27 maj 
2014 vid Heraldiska sällskapets årsmöte.

Allan Tønnesen var tidigare ordförande 
för SHS och mottog 2009 Svenska Heraldiska 
Föreningens förtjänstmedalj.

Jesper Wasling

Tønnesen får 
Berghman-priset

Internationella 
heraldikdagen
10 juni är det åter dags för internationella 
heraldikdagen.  
 
På initiativ från det Polska heraldiksällskapet 
instiftades 10 juni som den Internationella 
heraldikdagen. Då man på olika sätt skall 
uppmärksamma heraldik, t.ex. visa heraldik 
i olika former. Varför då den 10 juni? Detta 
datum år 1128 slogs Godfrey Plantagenet till 
riddare. I samband med detta fick han ett vapen 
i blått fält sex uppresta lejon av guld. Detta skall 
vara ett av de äldsta kända personliga vapnen. 

Dagen har även fått en sida på Facebook, där 
man kan se olika aktiviteter.

Marcus Karlsson
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ERT
SLÄKT-

FÖRETAGS-
KOMMUNVAPEN

Handskuret i trä på 
traditionellt sätt ocH 
ytbeHandlat enligt era 
önskemål.

intresserad?

kontakta mig gärna, så 
kan vi göra något unikt 
med er vapensköld.

med vänlig Hälsning,

tHorleif aiff

t. a. träskärningar
anHaltsvägen 12
se-543 94 tibro
tel/fax: 0504-201 10

mobil: 0706-82 76 38
e-post: thorleifa@yahoo.se
www.bildhuggaren.se
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