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VAPENBILDEN

Den vänstra av ett par processionsfanor i Sint-Salvatorskyrkan i Brugge. Motivet, Flanderns
vapen, är på denna fana sinistervänt eftersom de båda fanornas motiv är vända mot varandra.
Här syns vapnet i en variant med krona och halsband med kors – möjligen ett resultat av en
förblandning med Brugges blåa lejon, som har dessa tillbehör. Textilarbetet, i utpräglad
gotisk stil, är sannolikt utfört kring sekelskiftet 1900. I Brugge ägde den 26:e heraldik-
kongressen rum i september. Läs om den på sidorna 244–247.
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För innehållet i artiklar och notiser svarar respektive författare. Att bidrag
publicerats betyder inte att föreningen tagit ställning till eventuella framförda
åsikter. Citera gärna, med angivande av källan! För eftertryck, inhämta först
tillstånd från författaren.

Bästa medlemmar,

Det är mycket på gång i föreningen nu!

Dialog med SVR och släktforskare
Med anledning av den enligt vår mening ohållbart
höga avgiften för vapenpublicering i Skandinavisk
Vapenrulla (SVR), för närvarande 3.850 kr, har
styrelsen initierat en konstruktiv dialog med SVR
om förutsättningarna för en prissänkning. Parallellt
bereder vi ett internt förslag om att inrätta ett
nationellt vapenregister i föreningens regi.

Styrelsen utreder möjligheten för SHF att bli
medlem i Sveriges Släktforskarförbund. Detta
skulle först och främst ge oss en välbehövlig kanal
till de många potentiellt heraldikintresserade släkt-
forskarna i Sverige, men även diverse medlems-
förmåner och möjlighet att söka anslag därifrån.

Om förslagen skall genomföras kommer före-
ningsstämman i mars 2005 att få träffa det slutgil-
tiga avgörandet.

Kom med förslag till valspråk
Nu ett upprop: kom med förslag på ett valspråk för
föreningen! SHF har ett vapen, men vi bör även ha
ett valspråk. Skicka ditt förslag till sekreteraren (se
vänsterspalten för kontaktinfo) senast 31/1 2005.
Styrelsen kommer att välja ut ett eller flera alternativ
för föreningsstämmans godkännande.

Bidra till vårt bibliotek
Och ett upprop till: Om du har någon heraldisk
litteratur att avvara, donera den till vårt nygrundade
föreningsbibliotek! Ett långsiktigt mål är att vi skall
få tillgång till en föreningslokal och då skall vi
självklart ha ett heraldiskt bibliotek där. Se separat
notis på sidan 255 för mer information.

Heraldiska hälsningar,

Henric Åsklund

Ordförandeord
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Riksarkivet avstyrker
användning av Karolinska
Universitetssjukhusets
bildmärke

Karolinska sjukhuset sammangick i år
med Huddinge Universitetssjukhus. Det
nya namnet är Karolinska Universitets-
sjukhuset. Det nya emblemet godkänns
inte av statsheraldikern.

Karolinska sjukhuset hade sedan sin invigning
1940 använt bokstäverna KS inom en krans
krönt av en kunglig krona.

Det nya sjukhuset, med Stockholms läns
landsting som huvudman, har låtit ta fram ett
bildmärke som fortfarande innehåller en kung-
lig krona. Den kröner emellertid inte hela bil-
den, som är det förväntade, utan återfinns
som en liten svävande fingerborg över K:ets
lodräta stapel och görs på det sättet lika sym-
boliskt lättviktig som en lika liten lagerkans
ovanför K:ets övre diagonala stapel.

På ett alltför sent stadium – när märket
redan tagits i bruk bland annat i annonser –
kontaktades Riksarkivet (stadsheraldikern),
som är Patent- och registreringsverkets re-
missinstans för ansökningar om registrering
av varumärken innehållande särskilt skyddade
statssymboler.

I sitt yttrande den 17 augusti tog Riksarki-
vet fasta på den viktigaste punkten, stats-
symbolen: ”Med hänsyn till att organisationen
inte längre har staten som huvudman och till
att det hävdvunna emblemet inte skall föras
vidare avstyrker Riksarkivet användning av den
kungliga kronan i rubricerat varumärke.”

Riksarkivet fogar därtill en estetisk invändning:
att kombinationen av det grova typsnittet på
bokstaven och de fint tecknade föremålen
däröver inte är lyckad.

Enligt vad Riksarkivet känner till har (den
28 oktober) ingen ansökan om varumärkes-
registrering inkommit till PRV. En otrevlig
konsekvens, om sjukhuset skulle välja att av-
stå från registreing av varumärket, kan bli att
oseriösa firmor ohindrat kan använda bild-
märken liknande detta märke i för allmänhe-
ten vilseledande marknadsföring.

Karolinska Universitetssjukhuset kan na-
turligtvis försöka genomdriva en registrering
av detta bildmärke, mot Riksarkivets avstyr-
kan, efter avslag från PRV i så fall i Patent-
besvärsrätten, om de verkligen är nöjda med
detta märke.

Man förundras i alla händelser över att den
anlitade reklambyrån inte synes ha känt till
ärendegången för varumärken av denna typ.

Av Magnus Bäckmark

K-märkt?
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Den tradisjonelle internas-
jonale kongressen for ge-
nealogi og heraldikk, den
26. i rekken, gikk i år av
stabelen i historiske Brüg-
ge i Belgia 6.–11. septem-
ber.

Brügge burde være velkjent for
de fleste. I høymiddelalderen
var den en av Europas viktigste
handelsbyer Nord for Alpene.
Den var hertugen av Burgunds
favorittresidensby, og det var
også her den samme hertugen i
1430 innstiftet Det gylne
skinns orden . Etter at Brügge mistet sin stilling
som handelsmetropol i seinmiddelalderen, har
byen sovet en slags tornerosesøvn frem til i

dag. Hele sentrum er som et konservert
kunstverk fra svunne tider, og i 2000 havnet
byen på UNESCO sin verdensarvliste. Ingen

Heraldikk og genealogi
i Det gylne skinns stad

Av Torgeir Melsæter

Vapentavla över en medlem av ätten van Clichthoven, avliden
1694, i Sint-Walburgakyrkan i Veurne. Omkring vapnet med
kardborrarna syns den avlides sexton anvapen. I vänstra raden är
faderns anor radade: van Clichthoven, de Cant, de Corteville, van
Bricke, de Berch, van der Gracht, de la Chapelle (”de Lachapelle”)
och van Themsee. I högra raden syns moderns anor : de Cerf ,
Banpoele, Longhemersch, Ghistelle, Heurleboudt, van der
Caemer, Claissoone och Lotten.

Bildtexter och foton: Magnus Bäckmark.

Vapen för borgmästarfrun Bar-
bara de Witte, död 1534, i hennes
och makens gravkapell i Sint-
Salvatorskyrkan i Brugge. På
dexter sida syns sköldemärket
för hennes man Jan de Beckere.
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Borgmästarpar på fönster i Landhuis i Veurne.
Staden hade två borgmästare, vilkas vapen på
1600-talet målades varje år i stadens tänkebok.
Vapnen användes 1876 till dekoration av fönst-
ren. Från vänster ovanifrån: Jacob Valcke och
Roeland van Zegherscappelle, Robert Cortewille
(samma släkt som på tavlan på bild på motstående
sida) och Jan Boudens (paret har vid renovering
monterats på fel plats), Philip van Gistel och
Willem van Coornhuyse. Högra fönstret: Pieter
van Waterleet och Gillis van den Clichthove
(samma släkt som på tavlan), Jan de Brias och
Jacob Zannequin, Jan de Wilde och Jan van Torre.

På ett epitafium från 1600-talet i Sint-Walburga-
kyrkan i Veurne håller en ängel vapnet för Helena
Mesdach, fru till bland annat Reijnsackere.
Sköldemärket för hennes man, en medlem av släkten
de Crombrugghe, syns på dexter sida. Släkten
Mesdach fortlever fortfarande i trakten.

Epitafium i Sint-Walburgakyrkan i Veurne för
hustrun till kaniken Renée de Spot (kyrkvakt-
mästaren mindes inte hennes namn). För henne har
använts hennes makes sköldemärke, vilket är
kvadrerat. Även maken har ett epitafium.
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tvil: kongressen 2004 var lagt til den riktige
byen.

Jeg og tre heraldikerkolleger fra Sverige,
Leif Påhlsson, Magnus Bäckmark og
Martin Asker, bodde på et koselig lite hotell
i sentrum med gangavstand til alt. Til stede
ved kongressen var også flere andre hyggelige
heraldikerkolleger fra Norden, mange med lang
fartstid i kongresskretser. Som debutant ved
disse kongressene var det spennende for meg å
høre på beretninger fra veteraner som Leif
Påhlsson, som var med på sin første kongress
i 1960, og Jan-Eric Olsson. Sistnevnte var
på sin første kongress i 1964, og feiret dermed
altså i år sitt 40 års jubileum.

Monotoni versus verdighet
Det var lagt opp et fyldig program ved
kongressen, noe som gjorde at man dessverre
ikke fikk noe særlig tid til å utforske Brügge så
godt som denne byen fortjener. Stort sett hver
dag var det fordrag fra 09.30 til 16.30.
Foredragene gikk på fransk, engelsk og tysk.
Skulle man få godt utbytte av det som ble
sagt, så var kunnskap i disse tre språkene
påkrevd.

Uansett språk, så var det slettes ikke alltid
det var mulig å få med seg det som ble sagt
allikevel. Mange av foredragsholderne har ikke
skjønt hvordan man holder en pedagogisk god
forelesning, og altfor mange leste opp fra et
manuskript med en monoton stemme uten

innlevelse og uten illustrasjoner. Dette kunne
til tider bli noe kjedelig, selv om temaet egent-
lig var interessant.

Andre hadde meget gode og interessante
fremførelser, som f.eks. Cecil Humphrey-
Smith. Hans erkeengelske fremtreden, med
glimt i øyet, godt humør og med en naturlig
verdighet og autoritet, gjorde sitt til at det var
en fryd å høre på denne heraldikerveteranen.

DNA-analyse et hjelpmidel
Temaet for kongressen var Heritage for the
Future, og foredragsholderne kom fra for-
skjellige steder rundt omkring i verden, de
fleste riktignok fra Europa. Dette gjorde at
temaene ble varierte, og man fikk et innblikk
i hvordan genealogi og heraldikk blir praktisert
og formidlet i dagens samfunn rundt omkring.

Noe jeg kanskje savner litt, er mer historisk

Vapen för två svägerskor ingifta i baron van
Borsseles familj, framställda på marmorgravhäll
från 1771 i Sint-Salvatorkyrkan i Brugge.

Vapen för François Donche och hans hustru
Françoise Germaine Vanderzype på en dopfunt
från 1708 donerad till Onze-lieve-vrouw-
hemelvaart-kyrkan i Veurne. Över rangkronan
syns den särskilda ämbetsmössa, på franska
mortier, som tillkom Donche i hans egenskap av
medlem av rådsförsamlingen i Tornay. Sådana
ämbetsmössor användes i fransk och fransk-
influerad heraldik som rangtecken för vissa högre
ämbeten.
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”analyserende” og ”problematiserende”
fremstillinger, men med det ovennevnte
emnet er det vel ganske opplagt at foredrag-
ene i stor grad ble ”presentasjoner av fakta”.

Det var mange foredrag, og siden flere gikk
parallelt, så var det umulig å få med seg alt.
Jean-Jacques Cassiman holdt muligens det
mest interessante av alle foredragene jeg var
til stede på. Tittelen på hans forelesning var
DNA profiling in genealogical investigations:
Facts and fiction. Cassiman redegjorde for
hvordan man kan ta i bruk helt moderne, og
ganske utradisjonelle, hjelpemidler i genealo-
gisk forskning. Ved å bruke arvemateriale fra
personer kan slektskap bekreftes eller
avkreftes. Et meget interessant og viten-
skapel ig
førsteklas-
ses fore-
drag!

Torsdagen var det ekskursjonsdag, og jeg ble
med den gruppen som dro til Veurne, en
koselig liten by noen kilometer fra Brügge. Vi
fikk omvisning rundt i byen, og etterpå var
det tur til et lite slott.

Flaggermus oppe i taket
Hver eneste dag var det forresten flotte
lunsjbord ved kongressen, og banketten på
fredagskvelden var virkelig super. Alle
delegatene, så vidt jeg vet ca 160 personer fra
ca 25 forskjellige land, satt ved et kjempestort

langbord. Den ene etter den andre retten
kom inn på ”sølvfat”. Hele banketten fikk
et noe ”dramatisk skjær” over seg, ved at
ingen ringere enn en liten flaggermus var

kommet seg inn i salen, og fløy rundt
oppe i taket. Denne sto ikke på

menyen! Jeg var for øvrig meget
heldig med bordplasseringen, og
hadde på min høyre side selskap
av to meget hyggelige og søte
jenter, mens to eldre belgiske
herrer bekledte setene på min
venstre side. Den ene av dem
kunne faktisk litt svensk-norsk!
Middagen varte i hele tre timer,
men var ikke kjedelig et sekund!

Kongressen var i det hele tatt
meget vellykket. God organise-
ring og pent og varmt vær gjorde

besøket i Brügge til en fin opplevelse for de
fleste, vil jeg tro. Faktisk var det i varmeste
laget!

Den neste kongressen skal avholdes i St.
Andrews i Scotland i 2006, med temaet Myth
and Propaganda in Heraldry and Genealogy.
Slik jeg tolker dette emnet, så legges det her
opp til mange meget interessante problem-
stillinger man kan ta tak i. Skottene gjorde seg
allerede godt bemerket, der de vandret rundt i
sine kilter og blåste på sekkepipe. Vi gleder
oss!

Banketten i stadshuset i Brugge – med fladdermus
(ej synlig på bilden!).

Rober t Watt, Chief  Herald vid den kanadensiska
häroldsmyndigheten, och Elizabeth Roads, Carrick
Pursuivant of Arms vid Lord Lyons hov i Skottland.
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Sir Paul McCartney, musiker, eks-Beatle
og britisk Knight Bachelor fik 18. juni
2001 tildelt et våben af The College of
Arms.

Våbenet, som gjengives i The Heraldry Gazette
LXXXVII (2003), kan blasoneres således:

Skjold: I felt af guld mellem to brudte flan-
ker to pælvis stillede rundeller, alt sort, over-
lagt af seks guitarstrenge af modsat farve.
Hjelmtegn: En sort kaldende skarv, holdende
i dexter klo en guld guitar med sorte strenge.

Hjelmen er ranghjelmen for britiske
riddere, og mottoet ECCE COR MEUM (Betragt
mit hjerte) er titlen på et oratorium skrevet
af Sir Paul.

Fire Beatles, fire biller
Våbenets elementer refererer til Sir Pauls
karriere; de brudte flanker udgør ryggen af
fire biller (sv. skalbaggar, eng. beetles) og
henviser dermed fonetisk til de fire
medlemmer i The Beatles.

Guitaren, der har fulgt Sir Paul gennem
hele hans karriere, er også repræsenteret i

Sir Paul McCartneys våben
Av Ronny Andersen

Skarven er en minst sagt ikke
overanvent fugl innen heraldiken, men
figurerer her i våben McCartney.

våbenet, både i skjoldet og i hjelmtegnet. Skar-
ven, ”the liver bird”,  i hjelmtegnet er en
reference til Sir Pauls og The Beatles’ hjemby
Liverpool, der har en skarv i byvåbenet.

Efter viss korrespondens med Riksarkivet rörande ett
nytt märke för Norra Jämtlands Räddningstjänst-
förbund fick Riksarkivets heraldiske konstnär utforma
det.

Resultatet levererades den 19 maj. På den i räddnings-
tjänstsammanhang traditionella strålkransen, på Riks-
arkivets hemsida kallad en åttauddig strålstjärna, syns Jämt-
lands landskapsvapen.

Magnus Bäckmark

Utryckning med stil
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På sistone har Riksarkivet (statsheral-
dikern) fått avge flera yttranden angå-
ende varumärken och andra märken
innehållande lilla riksvapnet.

Svenska Tennisförbundet har sedan sitt
bildande 1906 som kännemärke använt lilla
riksvapnet i kombination med tre ringar
(symboliserande klubb, distrikt, förbund). Nu
har förbundet ansökt hos Patent- och regist-
reringsverket om att registrera sitt märke som
varumärke. Riksarkivet gav den 7 april sitt
godkännande till registreringen på grund av
märkets långvariga hävd och förbundets
nationella uppdrag.

Om företaget Örebrosotarn skrev en pri-
vatperson i Kil till Riksarkivet. Han frågade
om det kunde vara rätt att det använde lilla
riksvapnet i sin marknadsföring, bland annat

på sina bilar och på sin
hemsida. Riksarkivet un-
dersökte saken och sva-
rade den 21 juni att sotar-
gesäller i mer än hundra
år använt lilla riksvapnet
på sina bälten. Riksarki-
vet har inte något att an-
märka på användningen,
eftersom den går tillbaka
på detta speciella kultur-
historiska arv.

Global fadäs
En helt ny användning är det emellertid fråga
om i emblemet för den nya myndigheten
Bolagsverket. Enligt lagen (1982:268) om
Sveriges riksvapen bör en myndighet, som

använder lilla riksvapnet och till detta vill foga
ett emblem, inhämta yttrande från Heraldiska
nämnden innan vapnet tas i bruk. Emblem-
förslaget togs upp i nämnden den 28 maj.
Nämnden reste kritik mot utformningen av
de tre kronorna och tyckte inte att de skall
läggas över andra motiv, i detta fall en jordglob,
och föreslår den nya myndigheten ett fördjupat
samarbete med Riksarkivet i frågan.

Allkristna polisförbundet avråddes den
5 oktober från att använda lilla riksvapnet och
kunglig krona i sitt märke eftersom det inte är
en statlig myndighet.

Iustus förlag AB ansökte om att få an-
vända lilla riksvapnet i en strecktecknad ver-
sion på omslaget till en doktorsavhandling i ju-
ridik betitlad ”Medborgarskapet i Sverige och
Europa”. Riksarkivet svarade den 23 juni att
vapnet på omslaget kan uppfattas som ett
avsändarmärke, alltså ge intryck av att avhand-
lingen är en statlig utredning, och användningen
är därför olämplig. Riksarkivet föreslog i stäl-
let att en passhandling avbildas på omslaget.

Många vill ha tre kronor
– men inte alla får det

Av Magnus Bäckmark

Färgglatt märke i sotig
verksamhet.

Svenska Tennisförbun-
dets märke, ovan i sam-
band med 75-årsjubileet
1981 och till höger så som
det används på förbundets
hemsida.
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Det finns många skäl
att ägna sig åt sigillo-
grafi. Förutom att ur
ett rent kulturhisto-
riskt perspektiv notera
den utveckling som
sigillen uppvisar un-
der historiens gång,
kan även studiet ses
som en hjälpvetenskap
vid till exempel släkt-
forskning. En förut-
sättning för det senare
är dock att sigillstam-
pen endast användes
av dess rätte ägare.
Som framgår av arti-
keln kan man inte all-
tid utgå ifrån att så är
fallet.

Sigill användes, som bekant, i äldre tider dels
för att försegla en handling, dels för att besegla
ett dokument och därmed bestyrka dess
giltighet. En grupp som i arkivens handlingar
lämnat många avtryck är prästerskapet. Inte
minst i sammanhang som vi idag skulle beteckna
som synnerligen profana, till exempel
skattelängder, finner vi sigillavtryck från denna
grupp. Man vill gärna se sigillen som garant för
längdens riktighet. Med tanke på sigillens stora
betydelse som äkthetsmärke ligger det nära till
hands att antaga att stampen vaktades noga
för att förhindra att den kom i orätta händer.
Men den som tror att en svensk 1600-talspräst
aldrig skulle låta någon främmande bruka sin
egen stamp eller själv använda någon annans

sigill bör studera prästerståndets bekräftelse
på Riksens Ständers beslut från 1655.

Prästeståndet 1655
På våren 1655 samlades de fyra stånden i
Stockholm till det riksmöte som eftervärlden
kom att kalla ”Reduktionsriksdagen”. I
prästeståndet, som var det främsta av de tre
ofrälse stånden, var biskoparna självklara del-
tagare. Det var även vanligt att domkapitlen
och de högre utbildningsinstitutionerna var
representerade vid riksdagarna. Men det stora
flertalet av ståndets ledamöter var kyrko-
herdar. Vid 1655 års riksdag var (biskoparna
ej räknade) ärkestiftet representerat av åtta
präster, Linköpings-, Skara- och Strängnäs

Falska prästsigill vid
1655 års riksdag

Av Lars Kenneth
Dahlqvist

Riksens ständers beslut 1655. På detta uppslag (fol. 26) återfinns
prästeståndets representanters från Linköpings, Skara, Strängnäs,
Västerås och Växjö stifts bekräftelse på ständernas beslut, daterat
Stockholm den 25 juni 1655. Stiftens (rang)ordning var på intet
sätt godtycklig utan strikt reglerad. De  markerade sigillavtrycken
är dock inte unika.

Foton: Lars Kenneth Dahlqvist.
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stift med fem herredagsmän vardera
medan Västerås och Växjö stift hade
fyra ledamöter närvarande. Från den
östra rikshalvan var Åbo stift repre-
senterat med tre präster samtidigt
som två ledamöter kom från Viborgs
stift. Totalt var det femtio medlem-
mar av prästeståndet som sigillerade
riksmötets slutdokument.

Falska sigillavtryck
Riksdagen inleddes i början av mars men först
den 25 juni 1655 kunde ständerna bekräfta
riksdagens beslut med ledamöternas
namnteckning och sigill. En av undertecknarna
var kyrkoherden i Skärstad av Visingsborgs

grevskap, Nils Sig-
gesson, med det
bland präster inte
unika släktnamnet
Aurelius. Längst
ned på ett blad som
senare paginerats till
26 står skrivet
”Nicolai Siggoni pas-
tor i Serstad Wisings-
borgs Com”. Intill
namnet återfinns ett
tydligt sigillavtryck i

röd lack med en sköld med en nattvardskalk
samt ägarinitialerna N S.1 (Sigill nr 4b i bilden
på motstående sida.)

Strax ovan Aurelius sigill återfinns ytterli-
gare ett sigillavtryck med nattvardskalk (nr
4a) intill namnteckningen ”Nicolaus Pryts,
pastor i Färnebo”. Inget konstigt i det, då detta
var ett relativt vanligt motiv i stormaktstid-
ens prästsigill. Men vid en närmare gransk-
ning visar det sig att de båda sigillen är iden-
tiska. De båda kyrkoherdarna har använt
samma sigillstamp!

Vid en mer noggrann genomgång av samt-
liga prästsigill visar det sig att inte mindre än
16 av prästeståndets ledamöter vid 1655 års
riksdag inte har använt unika sigillstampar.
Där finns åtta dubbletter! Åtta präster har
använt någon annans sigill och lika många har
lånat ut sin egen stamp!

Uppsala stift
Låt oss därför titta närmare på de fem sigil-
lerade sidorna. Först återfinns de åtta bisko-
parnas sigill, alla unika. På nästa sida inleder
prästerskapet från Uppsala stift sin sigillering
och bland dessa finner vi ett sigill vars motiv-
bild visar en duva sittande på en olivkvist.
Sigillomskriftens text lyder ”IOHAN·L·
RYDENIVS”. Men förutom i anslutning till
kyrkoherden i Biskopskulla Johannes Ryde-
nius namn återfinns sigillet intill prästeståndets
sekreterare Daniel Nicolai Upsaliensis
(även kallad Dijkman) i Almunge med egen
hand gjorda namnteckning.

 Ett sigill vars omskrift bär texten
”ERI·I·FLVR” används inte bara av kyrko-
herden i Njurunda Ericus Fluur utan även
av ämbetsbrodern Johannes Anthelius ifrån
Luleå.

På sidan återfinns även superintendenten i
Kalmar Samuel Enanders namn. Enander
valdes under riksdagen till blivande biskop i
Linköping och adlades senare Gyllenadler
(släkten fortlever än i dag). I anslutning till
hans namn finns ett sigill som återkommer på

Nicolaus Siggoni Aure-
lius sigill med en sköld
med nattvardskalk.

Johannes Rydenius namnteckning och sigill.

Ericus Fluurs namnteckning och sigill.
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bladet baksida, då i anslutning till kyrkoherden
i Fagerhult Nicolaus Olai Calmariensis
namn (nr 2a). Då ägarinitialerna lyder N O C
bör den senare vara stampens rätte ägare.

Linköpings, Västerås och
Växjö stift
Vänder vi på bladet finner vi att beseglingen
av Linköpings stifts ledamöter inleds med två
identiska sigill vars motivbild visar i en sköld
tre träd med ägarinitialerna N P L. Sigillen
återfinns i anslutning till två herredagsmän med
samma initialer; Nicolaus Langelius och
Nicolaus Lundius. Det går således inte utan
vidare att avgöra vem av herrarna som inte
brukar sin egen stamp. (Nr 1a och 1b.)

Vidare delar ”Sveno Johannis pastor i
Hoofva” (nr 3a) och ”Sveno Matthiæ
Flacherus pastor i Nöbble” (nr 3b) broder-
ligt på en sigillstamp vars motivbild visar ett
hasselblad och ägarinitialerna S I C. Det se-
nare riktar våra misstankar mot herr Sven i
Hova, men låt oss titta närmare på detta längre
fram.

Även bland undertecknarna från Västerås
stift finner vi ett sigill som dubblerats. Sigill-
bilden visar det för 1600-tals präster inte ovan-

liga motivet med en duva som seg-
rande sitter på en hopringlad orm.
Trots att Johannes Gezelius,
som kommer att sluta sina dagar
som biskop i Åbo, har vänt sigillet
uppochned (nr 5b), lurar han oss
inte då sigillomskriften tydligt sä-
ger ”E. A. SALA-MONT” varför
vi genast förstår att det tillhör

kyrkoherden i Munktorp Ericus Andreæ
Sala-Montanus (nr 5a).

Åbo stift
Prästeståndets besegling av riksens ständers
beslut 1655 avslutas med sigillavtryck från den
östra rikshalvan. Åbo stift är representerade
med fyra sigill men två av dessa är inte unika.
”Paul Bhoom pastor Wasaensis” och
”Abraham Josephi Tyrvenius” från Tyrvis
pastorat använder båda ett sigill som visar ett

monogram baserat på bok-
stäverna P M B. Åbo stifts
herdaminne upplyser att
Paulus Bohm var född i
Arboga och tillträdde herde-
tjänsten i Wasa 1649. Men
viktigare är uppgiften att hans
patronymikon var Marci
(Markusson).2 Detta undan-
röjer de sista tvivlen om att han är stampens
rätte ägare.

Vem kan man lita på?
Man ställer sig naturligtvis frågan vilka är de
rätta ägarna till de sigill som inte omedelbart
lät sig identifieras? När det gäller sigillet med
nattvardskalken pekar visserligen ägar-
initialerna N S mot att Skärstadsprästen Nils
Siggesson Aurelius är den rätte ägaren men
helt säkra kan vi inte vara. I en annan handling,
då han bekräftar 1667 års Fornminnes-
inventering, använder nämligen herr Nils ett
sigill som enbart innehåller bokstäverna NIC
SIGGO NI uppdelat på tre rader.3 För att
lösa problemet måste vi studera vilket sigill
som herrarna vid tiden för riksdagen använder
i sin gärning lokalt. Herr Nils i Skärstad har
undertecknat flera skattelängder under 1650-
talet som återfinns i Visningsborgs grevskaps
arkiv. Dock är det endast vid 1657 års mantals-
längd han använder sitt sigill.4 Detta sigill-
avtryck stämmer väl överens med signeringen
vid riksdagen två år tidigare. Att Aurelius är
den rätte ägaren till sigillet med nattvards-
kalken styrks även av uppgiften i bilagan till
Västerås stifts herdaminne att Nicolaus
Prytz förde ett lamm i sitt sigill.5

Corylander från Hasslestad
Vad gäller sigillet med ägarinitialerna S I C,
förefaller det av de två första initialerna att
döma tillhöra den ledamot som skriver sig som
”Sveno Johannis pastor i Hoofva”. Liksom
till exempel herr Nils i Skärstad använder han
sig inte av släktnamnet vid undertecknandet
av riksdagsbeslutet. Sigillets tredje bokstav,
C, är en släktnamns- eller tillnamnsinitial.

Ericus Andreæ
Sala-Montanus
sigill.

Paulus Bohms
sigill.
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Tittar vi i Skara stifts herda-
minne finner vi att år 1655 hette
kyrkoherden i Hova pastorat
Sven Corylander. Det berät-
tas vidare att han skulle vara
född i Hasslestad på Torsö.6 En
genomgång av beläggen på C i
Gröna stubbens förteckning
över äldre vapen bekräftar miss-

tanken att prästen från Hova är sigillets rätte
ägare. Sveno Corylander, kyrkoherde i Hova,
är belagd med en sköld innehållande ett
hassellöv på ett brev från 1673.7 En jäm-
förelse med den skissavritning som Magnus
Bäckmark gjort av detta sigillavtryck visar att
det är fråga om samma sigill. Såväl släktnamn
som sköldens motiv anspelar på herr Svens
födelseort Hasslestad; corylus är latin för hassel
och hassellövet pryder hans vapen.

Langelius versus Lundius
Den av de båda kyrkomännen från Linköpings
stift som inte använder sin egen stamp har
tänkt till lite då sigillets ägarinitialer N P L
skulle kunna passa in på såväl Nils Langelius
som Nils Lundius. Återigen kommer ett
herdaminne till undsättning. I Linköpings stifts
herdaminne läser vi under kyrkoherdarna i
Furingstad att Nicolaus Lundius patro-
nymikon var Petri (Petersson). Langelius bör
således vara den som oriktigt begagnat sigill-
stampen.

Men varför?
Den som uppfattar stormaktstidens präster-
skap som allvarsamma herrar som tog sin
sigillering på allvar ställer sig naturligtvis
frågan varför så många av prästeståndets
ledamöter använde falskt sigill i ett så viktigt
dokument som ett riksdagsbeslut?

Den ovan nämnde kyrkoherden i Skedvi
Johannes Gezelius, som alltså inte använt sin
egen stamp, har lämnat några intressanta vitt-
nesbörd från riksmötet 1655. Under riksda-
gen skrev han brev till bland annat de hem-
mavarande kyrkoherdarna i Tuna kontrakt. I
ett brev daterat den 20 mars 1655, då riks-

mötet varit igång nästan två veckor, skriver han:
”Föruthan wår Episcopum, ähro här allenast
wexionensis och aboensis, och lijtett präster-
skap”.8 I ett annat brev beklagar han sig över
att han av sin biskop kallats till riksmötet då
det, som han säger, ”ther aff uthan tuiffuel är
uthspridt om mig att iag skulle haffua i sinnet
att willia föllia medh; när iag sidst saluterade
hans Hög W:t i Wästerås, sade iag aldeles Neij.”

Dåtidens riksdagsmän såg tydligen inte en-
bart positivt på sin utnämning vilket skulle
kunna förklara att de inte var närvarande un-
der hela riksmötet. Riksdagen hade inletts re-
dan i mars och det kostade att vara borta un-
der så lång tid. Den troliga förklaringen är att
samtliga ledamöter helt enkelt inte var närva-
rande i Stockholm den 25 juni då dokumentet
undertecknades.

Men att de falska sigillen enbart skulle bero
på frånvaro låter inte helt trovärdigt. Dels för
att en del av de ledamöter med oriktiga sigill
tycks ha egenhändigt undertecknat slut-
dokumentet, som till exempel den ovannämnde
herr Daniel i Almunge. Bör man inte ha kun-
nat förbereda slutdokumentet så pass att de
ledamöter som bestämt sig för att inte stanna
till dess riksmötet avslutats kunde skriva un-
der dokumentet in blanco? Och om så skedde
bör även den egna sigillstampen ha använts.

Eller kan så många som åtta av femtio leda-
möter helt enkelt ha glömt sin stamp hemma i
prästgården? Vi kan bara spekulera. Och 1655
års riksdag var kanske inte så unik i detta sam-
manhang ändå. Även vid 1647 års riksdag bru-
kas en sigillstamp (med jesusbarnet som mo-
tiv) mycket flitigt vid sigillering av riksens stän-
ders beslut.9

__________________
1 Riksdagsacta, volym R 4811, Riksens ständers beslut 1655, fol.26.
Riksarkivet.
2  Strandberg, Carl Henrik: Åbo stifts herdaminne. Bd II, s 27.
3 Rannsakningar efter antikviteter. Volym F1 9:4. Kungliga Biblioteket.
4 Grev- och friherrskap. Visingsborgs arkiv. Volym 44. Riksarkivet.
5 Ekström, Gunnar: Västerås stifts herdaminne. II:1, Bilagor. s 35.
6 Warholm, Joh.. Skara stifts herdaminne. Del II. s 173.
7 Webbsidan http://hem.passagen.se/gronstub (25 augusti 2004).
Bäckmarks uppteckning är gjord utifrån ett fynd  i Krigsarkivets
Biograficasamling där brevet återfinns under bokstaven A. (Brevet rör
en befallningsman Anders Andersson).
8 Handlingar rörande Skandinaviens historia. Bd 40. s 19.
9 Riksdagsacta, volym R 4801, Riksens ständers beslut 1647, fol.6r.
Riksarkivet.

Sveno Johannis
Cor ylanders
sigill.
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På kvalitetsauktionen på böcker den 7
juni i år i Stockholm såldes ett par
heraldiska böcker från 1600-talet.

Den första var Chersonesi Cimbricæ qua hodiè
Holsatia appellatur, annales, ab ultima eius
antiquitate ex historiis fide dignis antehac
tempora à viro magni nominis collecti, & nunc
a quodam antiquitatis studioso auætores in
lucem editi av Jonas von Elvervelt, tryckt i
Basel 1606. Den var bunden i ett pergaments-
band i oktav med ryggtiteln ”Annales Holsati”.
Vapenbilderna saknar skraffering, eftersom
denna då ännu inte var uppfunnen. Boken
såldes för 2000 kronor.

Inte minst bokens proveniens, såsom den
återspeglas i inklistrade exlibris, är intressant.
På frampärmens insida ses ett anonymt exlib-
ris (fig 1) för den store bibliofilen Prins
Augustus Frederick, Hertig av Sussex
(1773–1843), sjätte son till kung George III
och drottning Charlotte. Hans bibliotek om-
fattade mer än 50 000 volymer och såldes på
auktion 1844. Exlibriset är signerat ”Perkins
and Heath Hardened Steel Plate”. Det inne-
bär att stålgravyren är utförd av Angier
March Perkins (ca 1799–1881), en ameri-
kan som bland annat graverade sedlar i Eng-
land. Exlibriset upptar det kungliga vapnet
såsom det bars 1801–37 utan hjärtsköld i den
hannoverska mittskölden och med en torner-
krage med tre tungor, den mittre med två hjär-
tan och de yttre med ett kors; ovanför hertig-
kronan den kungliga hjälmprydnaden.

Bakpärmen fullsatt
Ägarna under de två första seklen har inte satt
något spår i boken och inte heller den som
förvärvade boken 1844. Däremot har ett par
1900-talsägare satt sina exlibris på bakpärmens

Av Lars C Stolt

Rar heraldik på auktion

insida (fig 2), först märkligt nog Talboken,
vars exlibris tecknades på 1970-talet av
Gunnar Brusewitz, och sedan vår kände
heraldiker och slottsbibliotekarie Adam
Heymowski (1926–1995), vars exlibris
tecknades av den likaledes kände Carl-
Alexander von Volborth. Därpå har den
nuvarande ägaren tillfogat sitt exlibris.

Den andra boken på auktionen var Le
blason en plusieurs tables et figures avec des
remarques, et 2 alphabets; l’un des termes

Fig 1. Hertigens av Sussex exlibris, här återgivet i
naturlig storlek (men utan originalets marginaler).
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decet art les plus difficiles, l’autre des principa-
les armes du monde av P du-Val och tryckt i
Paris 1677. Bandet var ett samtida skinnband i
duodes med ryggtiteln ”BLASON”. Medbundna
var sju sidor handskriven text och kolorerade
vapen. Boken, som innehåller ett ännu oiden-
tifierat exlibris, gick för 800 kr.

Fig 2. Osannolikt nog har Talboken – en förening
för inläsande av litteratur på band för synskadade
– ägt en heraldisk avhandling på latin, tryckt
1606. Man kan undra om den någonsin blev en
talbok? Bokens bakpärm, på vilken även de två
senaste ägarnas exlibris sitter, syns här återgiven
i mindre än hälften av sin verkliga storlek.

FÖRSÄLJNING

Vapenbilden, lösnummerpriser: nr 1-40 5
kr/st (nr 1-4 ett häfte i nytryck á 5 kr/st), nr
41-50 10 kr/st, nr 51-56 25 kr/st, nr 57 och
59 20 kr/st, nr 58 och 60 30 kr/st.
Paketpriser (endast inom Sverige): nr 1-50
300 kr, nr 51-56 100 kr. OBS! Nr 23 och 53
är slutsålda.

Heraldiska samlarvykort: 1. Zovko:
Heliga Birgittas anvapen, 2. Bäckmark: Sve-

riges kungapar 1208-1439, 3. Raneke:
Medeltida släktvapen, 4. Kälde: Svenska
ärkebiskopsvapen (jämför bilder i Vapen-
bilden nr 56, s 133 f): 1-3 st 10 kr/st, 4 st
30 kr, 16 st 100 kr. Porto 20 kr/beställ-
ning tillkommer (till utlandet: 40 kr).

Beställning skickas till Jesper Wasling,
Sämgatan 10, 507 45 Borås, jesper@
heraldik.se, telefon 033-10 74 81. Betal-
ning mot faktura.

Tack vare ett antal generösa donationer
har ett föreningsbibliotek grundlagts:

Marek Magnuski har donerat Step-
hen Slaters The Complete Book of Herald-
ry (2002), Martin Sunnqvist sin
Släktvapenrätt (2001), Jesper Wasling
C G U Scheffers Heraldisk spegel (1964),
två äldre adelskalendrar, Harald Fleet-
woods Svenska medeltida kungasigill, del
I (1936) och del II (1942), samt Magnus
Bäckmarks och hans Heraldiken i Sverige
(2001). Bror Jacques de Wærn har do-
nerat Clara Nevéus och hans Ny svensk
vapenbok (1992).

Om du vill skänka en bok, vänligen ta
först kontakt med sekreteraren för en av-
stämning. Föreningen står för porto-
kostnaden.

Utöver böckerna har olika konstnär-
liga verk donerats av Magnus Bäck-
mark, Fredrik Falkenback, Bengt
Olof  Kälde, Jan Raneke och Davor
Zovko.

Magnus Bäckmark har donerat 2000
kr för att möjliggöra dubbelt sidantal i
Vapenbilden nr 57. En anonym givare har
donerat 2000 kr för att stödja utgivningen
av Vapenbilden. Flera medlemmar har
donerat mellan 50 och 150 kr.

Ett mycket varmt tack till alla generösa
mecenater!

Henric Åsklund,
ordförande

Donationer
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Carlström
Antaget av kaptenen vid
Livgardet Joakim Carl-
ström, Solna, 2004. Släkt-
namnet antogs av hans
farfars farfar, skräddaren
och soldaten Johan Carl-
ström (1864–1936) i
Madesjö socken i Småland.
Släktens äldste kände stam-
fader är dennes farfars farfars farfars far,
bonden Måns Gummesson (1652–1723) i
Källahultamåla i Tingsås socken i Småland.

Sköld: I rött fält tre femuddiga stjärnor av
silver ställda i ginbalk mellan två av

Nya vapen
Vapenbilden strävar sedan år 2000 efter
att omnämna alla nytillkomna vapen.
Meddelanden om sådana tas tacksamt
emot av redaktionen.

Göteborgs
Domar-
akademi
Stiftelse i Göte-
borg. Modell-
ritning levererad
2004.

Sköld: I blått
fält ett upprest lejon av silver med röd bevä-
ring, vilket håller i höger tass en fackla och i
vänster en balansvåg, allt av silver. Skölden
lagd på en lagerkrans av guld.

Teckning: Vladimir A Sagerlund.

Bragesjö
Antaget av studeranden Tomas Bragesjö,
Eskilstuna, 2004. Medges till
släktmedlemmar av namnet,
som antogs 1951 av hans
farfar, förrådsarbetaren
Gösta Bragesjö (1914–
1982), sist bosatt i
Askersund.

Sköld: Medelst en
vågskura delad i rött,
vari två kalkar av guld,
och guld, vari en röd krona.
Rött hjälmtäcke fodrat med guld . Hjälm-

prydnad: En kärve av guld stående på en
kälke av silver. Valspråk: Ingenting är
omöjligt.

Teckning: Ronny Andersen.

Almaviva Redovisning
Antaget av
företaget
Almaviva
Redovisning,
Stockholm, den
21 mars 2004.

Sköld: Klu-
ven i guld, vari
en från skuran
framskjutande röd lilja, och rött, vari en från
skuran framskjutande sol av guld. Valspråk:
Ratio alma et viva (’En närande och levande
redovisning’).

Teckning: Magnus Bäckmark. I företagets
logotyp används vapnet med spansk greve-
krona för att ytterligare förstärka den idémäs-
siga koppligen till den fiktive spanske greven
Almaviva i de Beaumarchais skådespel, vilka
låg till grund för tre operor med Almaviva
som huvudperson.

Karlskoga-Degerfors
Släktforskarklubb
Antaget 2003.

Sköld: I blått fält en
balkvis ställd kanon
mellan två kugghjul, allt
av silver.

Teckning: Sten Brang-
stad.
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Issal
Antaget av fondkom-
missionären Niklas
Issal, Kattarp, 2004.
Medges till släktmed-
lemmar. Släkten in-
kom till Sverige 1945
med vapenantagarens
farfar Robert Issal (1918–
1988), född i Estland, översergeant i Finlands
armé, därefter gjutare i Värnamo.

Sköld: I svart fält ett uppstigande lejon av
silver med blå beväring i höger tass hållande
en saltkristall av silver. Svart hjälmtäcke fod-
rat med silver. Hjälmprydnad: Två svarta

Dahlqvist
Antaget av ekonomie
magister Lars Kenneth
Dahlqvist, Stockholm,
2004. Medges till med-
lemmar av släkten
Dahlqvist härstam-
mande från hans farfars
farfars far, mjölnaren
Johannes Dahlqvist
(1798–1867) i Lindhult i Habo socken i
Västergötland, vilken antog släktnamnet.

Sköld: Delad i guld, vari en störtad blå
spets, och rött, vari en uppväxande ekkvist av
guld med ett ollon mellan två blad. Blått
hjälmtäcke fodrat med guld och hjälmbindel
av guld, blått, guld, rött, guld, blått. Hjälm-
prydnad: Ett uppstigande dubbelsvansat rött
lejon i ramarna hållande en trumpet av guld.
Valspråk: Ur mörkret mot ljuset.

Teckning: Jan Raneke. Rösta fram 2004 års vapen
I omröstningen ingår vapnen i serien Nya
vapen i Vapenbilden nr 58 (s 208 ff) och
59 (s 239) och de på detta uppslag.

Ge de tre vapen som Du tilltalas mest
av 3, 2 respektive 1 poäng. Vapen som
Du har anknytning till i egenskap av an-
tingen ägare eller tecknare är ej tillåtet
att rösta på.

Ägaren till det vapen som får flest
poäng erhåller ett diplom, liksom dess
tecknare. Bland dem som röstar kommer
en packe med 16 vykort med SHF:s fyra
olika heraldiska motiv att lottas ut.

Skicka Ditt urval senast den 15 ja-
nuari till Marcus Karlsson, Gillbostråket
17, 192 68 Sollentuna, epost: marcus@
heraldik.se.

Olsson (från Köping)
Antaget av bibliotekarien
och kyrkvärden Jan-
Eric Olsson, Eksjö,
2004. Släkten heter
Olsson efter vapen-
antagarens farfars farfar,
häradsdomaren och
riksdagsmannen Olof
Andersson (1809–1878),
som mellan 1861 och 1870
bodde i Bärsta i Kolbäcks socken innan han
sistnämnda år flyttade tillbaka till sin
födelsesocken, Köpings socken i Västmanland.

Sköld: I fält av silver tre blå kollekthåvar
med vardera två röda handtag. Blått hjälm-
täcke fodrat med silver. Hjälmprydnad: Två
blå kollekthåvar med korslagda röda skaft.

Teckning: Magnus Bäckmark.

vingar med vingpennor av silver. Valspråk:
Estis sal (’Ni är saltet’).

Teckning: Magnus Bäckmark.

vågskuror bildade ginbalkar av guld. Rött
hjälmtäcke fodrat med guld. Hjälmprydnad:
En femuddig stjärna av silver mellan två röda
vingar med vingpennor av guld.

Teckning: Magnus Bäckmark.
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Årsmöte i Samfundet

Från vänster : Carl Michael Raab, Palle Juel, Per Nordenvall, Leif  Tengström, Micael
Stehr, Aino Stolt Törnqvist, Lars C Stolt, Lars O Lagerqvist, Michael Bejke, Vladimir A
Sagerlund, Lars-Olof  Skoglund, Claes Langenborg, Carl Magnus Pontén, Lars von
Ehrenheim, Joakim Collin, Jonas Arnell och Leif  Påhlsson.
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Av Magnus Bäckmark

Den 14 juni 2004 höll Heraldiska Sam-
fundet sin årsstämma på Riddarhuset.

En viss förändring skedde i styrelsen: Per
Nordenvall (ordförande, omval), Eric
Bylander (vice ordförande, omval), Christer
Persson (sekreterare, tidigare skattmästare,
efterträdande Erik Norrman), Lars-Olof
Skoglund (skattmästare, tidigare valbered-
ning), Bengt Olof Kälde (härold, omval),
Magnus Bäckmark (ledamot, omval) och
Michael Bejke (nyval, efterträdande
Mikael J:son Kullin).

Under verksamhetsåret har tre föredrag hållits.
Samfundet har nu 59 ledamöter (+4 -2
jämfört med föregående år). Samfundets kassa
uppgår till 35.516:08 kr. Inträdesavgiften
bibehölls vid 300 kr, årsavgiften till 150 kr
(studerande 100 kr).

 Sammankomsten avslutades av att överste
Joakim Collin, chef för protokollavdelningen
vid Högkvarteret, höll ett uppskattat före-
drag utifrån sin yrkeserfarenhet inom områ-
det traditionsbevarande och hantering av ut-
märkelser inom Försvarsmakten. Föredraget
kommer att refereras i nästa nummer.
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Vapenprydd butelj kan
hjälpa vrakidentifiering

Av Magnus Bäckmark

Ett segelfartyg påträffades i november
2003 stående rakt upp på sjöbottnen på
hemlig plats i Stockholms skärgård. Ett
vapen på en därifrån bärgad glasbutelj
är en av pusselbitarna i gåtan.

På tillfrågan svarade Riksarkivet (statsheral-
dikern) den 24 maj att vinbuteljen är av typen
”shaft and globe” och kan dateras till perioden
1640–70. Buteljtypen är ofta dekorerad med
ägarens sigill.

Riksarkivet har funnit två engelska släkter
vars vapen stämmer in på sigillets en bjälke
åtföljd av tre uppåtvända halvmånar –
Boynton i Yorkshire och Ogle i Northum-
berland.

Åter på det torra efter över
300 år.
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Buteljen har alltså
åtminstone givit
en ledtråd till
vrakets datering, i
avvaktan på den-
drokronologisk
datering av trä-
prover från skro-
vet. Framtiden får
utvisa om det
lyckas att identi-
fiera buteljens
ägare.

Vraket ligger
på trettio meters
djup helt nära farleden, med master uppskju-
tande fjorton meter. Det mystiska är att det
står rakt upp, utan tecken på skador från be-
skjutning eller grundstötning.

Den segslitna tvisten i frågan om Ste-
ninge Slott AB:s varumärke fortsätter.

Detta ärende har återkommit i många nummer
av Vapenbilden de senaste åren. Heraldik-
intresserade följer processen med spänning,
eftersom det slutgiltiga utfallet troligen
kommer att bli prejudicerande i den viktiga
frågan huruvida ett släktvapen kan anses
åtnjuta skydd i varumärkessammanhang.

Efter Riksarkivets överklagande den 12
februari till Patentbesvärsrätten av Patent- och
registreringsverkets beslut avseende invänd-
ning mot registrering av Steninge Slott AB:s
varumärke (se Vapenbilden nr 58, s 201) in-

gav Bengt Nihlmark AB som ombud för
Steninge Slott AB en skrivelse den 7 april.
Häri ifrågasätts att ett släktvapen har sär-
skiljningsförmåga.

Riksarkivet påtalar i sitt svarsyttrande den
11 juni att kombinationen av färger och mo-
tiv i ätten Gyllenstiernas fall (vars vapen
Steninge Slott AB, med tillägg av årtalet 1705
i skölden, fått registrerat som varumärke) går
att identifiera i handböcker över hela Europa.

Som svar på det ingav Nihlmark en ny skri-
velse den 22 juni, vilket enligt Riksarkivet i
dess yttrande daterat den 25 augusti inte till-
för något nytt.

Magnus Bäckmark

Inte särskiljande?
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Den 11 september höll det nyligen in-
stiftade svenska ståthållarskapet av den
Heliga gravens av Jerusalem riddaror-
den sin första investitur av riddare,
damer och ledamöter i andliga stån-
det på svensk mark, närmare be-
stämt i den katolska
domkyrkan i Stock-
holm.

Celebrant var hans sa-
lighet Michel Sab-
bah, den latinske pat-
riarken av Jerusalem,
tillika storprior av or-
den. I övrigt deltog fle-
ra nordiska katolska
biskopar, företrädare
för Svenska kyrkan
och ambassadörer. Den
röda liturgiska färgen kombinerat med ordens
röda och vita färg och alla svarta högtidskläder
gjorde ett vackert visuellt intryck.

Den Heliga gravens orden är en katolsk rid-
darorden med både en kort och en lång histo-
ria. Den korta historien är att orden re-

organiserades 1847 av påve Pius IX. Den
latinske patriarken som återinfördes samma
år gjordes av honom till ordens stormästare.

År 1950 flyttades ordens säte till Rom
och en av katolska kyrkans kardinaler
gjordes till stormästare. Den latinske

patriarken blev därefter stor-
prior av orden. Idag
har orden ca 22.000
medlemmar förde-
lade på femtio juris-
diktioner runt om i
världen.

Men det finns
också en förhistoria.
Under medeltiden
fanns en tradition att
utdela riddarslag
(dubba till riddare)
på den Heliga gra-

ven i Jerusalem. Det första dokumenterade
fallet ägde rum 1336, men det finns spekula-
tioner om att det kan ha skett långt tidigare,
innan de kristna drevs bort från det Heliga
landet. Franciskanerna erkändes 1342 som
vårdare (custos) av de katolska traditionerna
där. De övertog så småningom ansvaret för
dubbandet, vilket de hade fram till 1847.

Bidragsgivare
Ordens syfte är att bevara den kristna tron i
det Heliga landet. Det sker genom andligt,
moraliskt och materiellt stöd till de kristna
som fortfarande bor där. Den Heliga gravens
orden är en viktig bidragsgivare till kristna
(ekumeniska) skolor och seminarier. Ett annat
exempel på verksamhet är att orden bland
mycket annat bidragit till att bygga kyrkor och
kapell på tretton olika ställen i Jerusalem.

Utöver protestantiska Johanniterorden i
Sverige och katolska Suveräna Malteserorden
har Sverige nu fått en tredje riddarorden med
fast etablering i Sverige.

Ny riddarorden etablerad i Sverige
Av Jonas Arnell

De som upptogs i orden var André Acker, Stefan
Ahrenstedt, biskop Anders Arborelius, Knut
Lyche Arstad, Msgr Stjepan Biletic, Josef
Borbas, fader Krikor Chahin, Msgr Lars
Cavallin, Christina Doctare, Sven Gullman,
biskop W illiam Kenney, Peggy Lagerström,
Anders Lindquist, Talbot Shaw Lindström,
Michel Louis, Christina Thomas, Tommy Thulin,
Kent Trosander och Davor Zovko.

Ordens vapen, här tolkat av Davor Zovko.
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Fig 14. Vapen Tylee uppvisar en ovanlig
men trevlig disponering av sköldemärket.

Fig 15. Variation på ett annat sätt –
olika ställning av ett motiv, här Lewis
släktvapen.

Varianter på ett enda motiv
Vi känner alla till den för heraldiken typiska
effekt som hör ihop med de magiska orden
”av motsatta tinkturer”. I Tylees vapen
(fig 14) kombineras en liknande effekt hos
rosorna med en trevlig kontrast mellan de tre
liljornas och de tre rosornas disponering: I fält
av silver en röd ros mellan tre röda (franska)
liljor och åtföljd av två röda flanker belagda
med var sin ros av silver.

Inte bara tinkturer kan varieras utan också
någon gång med fördel bildens ställning, så-
som lejonen i följande vapen tillhörande Le-
wis (fig 15): I fält sju gånger kluvet i silver

Fig 16. Vad är det som ska lutas? En då och
då uppkommande problematik illustreras här
av en teckning för en medlem av släkten King.

Här fortsätter – från Vapenbilden nr 59,
s 236 – artikeln om estetik i vapen-
komposition, illustrerad med engelska
exempel.

Den sköna skölden, del II
Av Stephen Coombs
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och rött ett upprest svart lejon under en
ginstam kluven i guld och rött och belagd med
två gående lejon av motsatta tinkturer.

Det är ofta oklart om skuror och motiv på
en balk eller ginbalk skall följa häroldsbildens
lutning eller inte. I illustrationen av Kings
vapen (fig 16) lutar sig fyrbladingarna men
inte skurorna: det hade varit lika inkonsek-
vent men bildmässigt smidigare att göra
tvärtom. Egentligen skulle man naturligtvis
föredra att allt lutar eller inget! Men alla fyra
tänkbara sätt att rita vapnet har en viss charm,
tack vara skalskillnaden mellan de två stora
fyrbladingarna och de tre små (jämför också
avsnittet Jämnt och ojämnt ovan). Blaso-
neringen lyder: I fält kvadrerat i silver och
blått en balk fem gånger delad i blått och
rött, varje blått stycke belagt med en fyrblading
av silver, mellan två fyrbladingar av silver
ovan sinister och nedan dexter.

Kvadreringens indiskreta
charm
Visst kan kvadrering framalstra tunga,
pompösa, intetsägande styggelser men
kvadrerade skölder kan också vara vackra och
underhållande.

Som en förstudie kan vi ta ett exempel som
inte kombinerar olika släktvapen och som en-
ligt bilden i Armorial Families bör vara Kvad-
rerat i svart, vari tre i stolpe ställda (fran-
ska) liljor av silver, och silver (fig 17). Fa-
miljen Paske använde tydligen vapnet i denna
version: Fox-Davies blasonering är uppenbar-
ligen fel (silver belagt med silver!), medan be-
skrivningen i Burkes Armory, som stämmer
med illustrationen om man tänker sig denna
helt spegelvänd, verkar osannolik med sina
liljor placerade i kvadreringsfält 2 och 3 i stäl-
let för 1 och 4. (På samma vis som balken har
en sorts prioritet framför ginbalken finns det
en konvention som gör sköldhörnet ovan
dexter, ibland tillsammans med hörnet nedan
sinister, intressantare än de andra hörnen.) –
Det vackra i Paskes vapen kunde ha tagits
upp ovan under rubriken Ifyllda och tomma
ytor.

När två släktvapen förs samman genom
kvadrering behövs inte någon kontrast mellan
täthet och gleshet för att en behaglig nästan-
symmetri skall uppstå. Släktvapen som liknar
varandra vad gäller fyllighet kan åstadkomma
samma effekt förutsatt att designen i de två
komponenterna är tillräckligt disparat. Jag
gillar Pickard-Cambridges vapen (fig 18)
särskilt därför att båda två komponentvapen,
så olika i disposition, är lika i och med att de
betonar det geometriska och har upprepade

Fig 17. Vapen Paske.

Fig 18. De båda komponentvapnen i
Pickard-Cambridges vapenframställning
råkar samspela på ett tilltalande sätt.

Forts s 266.
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Sedan jag har fått föreningens förtroende
som persevant för utmärkelser, så har jag
letat lite efter olika källor där man kan
se hur innehavda ordnar och medaljer
tas upp i heraldiska vapen.

En utgångspunkt för svenska förhållanden är
vad Arvid Berghman skrivit i Nordiska
ordnar och dekorationer. Det är den teoretiska
bakgrunden som återspeglar sig i exempelvis
Kungliga Serafimerorden 1748–1998 av Per
Nordenvall. I sistnämnda finns alla serafi-
merriddares uppmålade sköldar med till-
hörande ordnar.

Jag har lagt ut Berghmans text på http://
hem.passagen.se/jonar242/heraldik.htm.

Där finns också länkar till vapenrullor för
kanadensiska riddare av olika ordnar. Vapnen
som visas är dock i många fall teckande före
upptagandet i orden, varför ordnarna inte all-
tid finns med.

Ett intressant exempel på fullständigare
rullor finns på http://www.heraldique-
europeenne.org/Ordres/. Här finns vapen-
rullor för burgundiska Gyl-
lene skinnets ordens grun-
dare, franska Helgeandsorden
och Mästare av Tyska orden.
Här ser man inte bara ordnar
invid vapnen, utan även rang-
kronor, mitror, marskalk-
stavar i en aldrig sinande va-
riation som är mycket intres-
sant att titta närmare på.

Det kan vara svårt att se
var man ska klicka för att
öppna rullorna. Klicka på
”Armorial” så kommer du vi-
dare till slut.

Gyllene skinnets orden
Gyllene skinnets orden grundades den 10
januari 1430 av Filip den gode, hertig av

Burgund, i samband med
att han gifte sig med
Isabella av Portugal.
Orden hade vid sitt
grundande den stor-
britanniska Strumpe-
bandsorden som förebild
och följde de habsburgska
spanska kungarna fram till
år 1700. Därefter följde
en dispyt som ledde till en
splittring, dels i en spansk
ordensgren, dels i en
österrikisk. Den spanska
grenen är idag en stats-

Om ordnar på nätet
Av Jonas Arnell

Vapen, tecknat i modern stil, för
Filip den gode (1396–1467),
hertig av Burgund, Gyllene skin-
nets ordens förste stormästare.
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François de Foix-Candale (1514–94), biskop
av Aire, captal (äldre feodal titel) av Buch,
baron av Castelnau, seigneur (länsherre) av
Puypaulin i Frankrike. Teckningen återgår
förmodligen på en äldre framställning. Hade
biskopen levt idag hade han nöjt sig med sin
biskopshatt och korsstav, men utelämnat rang-
krona, mitra på en särskild stav och kräkla.
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Eugène av
Habsburg-
Lothringen
(1863–1954),
ärkehertig av
Österrike, siste
stormästare
(1894–1923)
av Tyska orden
i riddarordens-
formen. Hans
värdighet som stormästare utmärks av korset
som kvadrerar hans vapenbilder i huvud-
skölden.

Louis de Bourbon-Condé (1709–71), hertig
av Châteauroux och pär av Frankrike, greve
av Clermont (samt Stormästare över den
franska frimurareorden). Kedjorna för
Helgeands- och S:t Mikaels ordnar omger
skölden.

Jean Paul
Timoléon de
Cossé (1698–
1780), fransk
marskalk och
”Grand Pane-
tier” (kunglig
brödförvaltare),
hertig av Bris-
sac och pär av
Frankrik e,
markis av Thouarcé, herre till Brissac. Hans
ämbeten utmärks av korslagda marskalk-
stavar och under skölden ett bordskuvert och
besticketui.

orden utan krav på katolsk bekännelse. Den
österrikiska grenen är en katolsk husorden
knuten till det kejserliga och kungliga huset
Habsburg-Lothringen. Kung Carl XVI
Gustaf är sedan 1983 riddare av spanska
Gyllene skinnets orden.

Helgeandsorden
Den franska Helgeandsorden (Helige andes or-
den) grundades den 31 december 1578 av kung
Henrik III av Frankrike. Medlemskapet var
begränsat till 100 franska adelsmän vars fäder
och i ytterligare två generationer hade varit
riddare av S:t Mikaels orden. Orden är vilande
sedan 1830 men stormästarskapet följer
fortfarande huvudmannen för det franska
kungahuset.

Tyska orden
Tyska orden instiftades 1189 i Jerusalem av
huvudsakligen tyska pilgrimer kring ett sjukhus
och bekräftades 1191 av påven. Under de
följande århundradena deltog Tyska orden i
korståg i österled, mest framgångsrika i
nordöst. Sedan 1929 är det en religiös orden,
inte en riddarorden. En protestantisk gren finns
under kungahuset av Nederländerna.

Louis Antoi-
ne de Bou-
ga in v i l l e
( 1 7 2 9 –
1 8 1 1 ) ,
greve av Bou-
gainvil le,
upptäcks-
resande ,
innehade
Storkors med
kedja av
franska He-
derslegionen.
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småmotiv (trebladingar respektive herminer)
som ett gemensamt drag. Huvudmotiven
tycks också ”nästan-balansera” varandra, det
större, centralt förlagda korset och det
mindre, i dexterhörnet placerade liljan.
Blasoneringen är följande: Kvadrerat, 1 och 4
(Cambridge): I fält av guld en störtad spets
av guld belagd med ett korsat kors av guld
och åtföljd av sex svarta trebladingar med
stjälkar; 2 och 4 (Pickard): I fält gironnerat
i åtta stycken i blått och silver en bård av
hermelin överlagd med en röd kanton belagd
med en (fransk) lilja av guld.

Samspel mellan liknande motiv
Ett annat slags nästan-symmetri uppstår ofta
när kvadreringens båda släktvapen råkar ha
samma huvudmotiv: till exempel de i den
brittiska heraldiken mycket vanliga sparrarna
och korsen. Ett intressant exempel är Toler-
Aylwards vapen (fig 19): Kvadrerat, 1 och 4
(Aylward): I blått fält en (fransk) lilja åtföljd
av två i balk ställda estoiles (d.v.s. sexuddiga
stjärnor med smala vågiga spetsar) och två i
ginbalk ställda tilltagande månar, allt av
guld; 2 och 4 (Toler): I fält av silver ett rött

Fig 19. Toler-Aylwards sammansatta va-
pen roar ögat men ställer till problem för
tecknaren.

kors belagt med en (fransk) lilja av guld och
åtföljd av fyra gröna ekblad. Den likadana
disponeringen störs här av korset i Tolers
vapen. I illustrationen förstår man tecknarens
önskan att liljorna skall vara lika stora, men i
Tolers vapen får inte korset bli för tjockt
eller bladen för små i jämförelse med
stjärnorna och halvmånarna i Aylwards:
tecknaren har gjort ett tappert försök att lösa
problemet, men det är synd att liljan och
bladen i Tolers vapen har det så trångt medan
Aylwards vapen verkar så luftig. Det är dåligt
gjort att liljan nedan till sinister har kommit
ur sin plats och bladet längst ner till dexter
blivit så litet. Självklart borde man ha valt en
lämpligare sköldform.

En kalejdoskopeffekt kan uppenbara sig
när styckning, ginstyckning eller fyrstyckning
ingår i kvadrerade vapen. Jag blev mycket
förtjust i Nowell-Ustickes vapen: Kvad-
rerat, 1 och 4 konterkvadrerat I och IV
(Usticke): I rött fält en av två tinnskuror
bildad och av två gyllene strängar omgiven
gyllene balk belagd med tre fläkta röda ör-
nar, II och III (Nowell): I fält delat i silver
och svart en av karvskuror bildad bjälke av

Fig 20. Kalejdoskopeffekt i vapen Nowell-
Usticke, erhållen av slumpen genom utseendet
på sköldemärket Beauchant (fält 2 och 3).

Forts från s 263.
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motsatta tinkturer mellan två naturfärgade svärd,
det nedre störtat; 2 och 4 (Beauchant): I fält av en
laxstjärtskura ginstyckat i guld och svart sex
merletter inom en bård, allt av motsatta tinkturer.
Fjärdedelarna hålls samman av att
Beauchants vapens tinkturer guld och svart
återfinns den ena i Ustickes, den andra i
Nowells vapen. (I vapnet för Beauchant anges
inte merletternas disponering: jämför
teckningen.)

Till slut ett exempel på den typ av lapptäcke-
kvadrering som ibland lyckas inge en egen-
domlig känsla av harmoni. Bäraren, bosatt i
Amerika, hette Crispin (fig 21): Kvadrerat i
åtta stycken, 1 och 8: I fält av erminois (guld
bestrött med svarta herminer) tre uppresta blå
lejon med tungor och beväring av purpur ; 2: I
svart fält ett upprest gyllene lejon bestrött med
svarta biljetter och åtföljt av en gyllene bård;
3: I fält spetsrutat i rött och silver en ginstam
av silver belagd med två mot varandra vända
gående röda lejon; 4: I rött fält en upprest
gyllene grip åtföljd av en gyllene ginstam be-
lagd med två röda stolpar; 5: I fält av silver
två på ömse sidor av svarta strängar omgivna
svarta balkar mellan två svarta merletter med
en röd femblading mellan balkarna; 6: I fält
av silver en (låg) blå sparre åtföljd av tre
röda kransar och en svart bård belagd med tio
rundlar av silver; 7: I fält av silver en på
ömse sidor av svarta strängar omgiven svart
bjälke belagd med tre rundlar av silver.

Fokus på upplevelse
Det finns ingenting normativt i mitt urval av
vapen eller mina kommentarer. Någon av

Fig 21. En medlem av släkten Crispin
kunde uppvisa denna sköld innehållande
många av hans ansläkters sköldemärken,
sammanställda enligt det brittiska så
kallade marshalling-systemet.

dessa sköldar skulle kanske kunna inspirera
ett nytt vapen någon gång, men det kommer
säkert inte att bli en uppsjö av plagiat! En
annan betraktare av Armorial Families hade
nog kommit in på andra tankegångar. En annan
samling med vapen hade kanske lett mig till
delvis annorlunda iakttagelser.

Det skulle vara minst lika lätt att samla och
analysera exempel på den fula skölden – men
jag överlåter detta tvivelaktiga nöje åt någon
annan!

Vad tycker läsaren? Är det möjligt att dis-
kutera den heraldiska estetiken förutsättnings-
löst, med fokus på upplevelse snarare än dog-
mer?

Angående Gallaher Sweden AB:s avstyrkta
varumärkesregistrering på grund av att märket
innehåller en kunglig krona (se Vapenbilden
nr 57, s 190), ingav huvudföretaget Zacco
Sweden AB den 10 november 2003 en lång
lista på registrerade varumärken innehållande
kronfigurer.

Riksarkivet går i sitt svar till Patent- och regist-
reringsverket den 18 maj igenom listan och
visar att varumärkena antingen är exempel på
föråldrad praxis, har hävd från utlandet eller
så är kronan inte kunglig, vilket enlig lag
förhindrar registreringen i det här fallet.

Magnus Bäckmark

Gallaher Sweden AB:s varumärke nytt tvistefrö
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Vadstena adliga jungfrustifts dekoratio-
ner har 2001 tagits fram på nytt efter ett
sekels slummer. Här ges en introduktion
till jungfrustiftets historia.

Den som är lite intresserad av den svenska
adeln har kanske stött på benämningen ”stifts-
jungfru” i adelskalendern. Andra, mer intres-
serade av bärbara utmärkelser,
har kanske stött på ett ankar-
kors i vit emalj, monterat i ett
vitt band med blåa kanter. I
korsvinklarna sitter små elds-
lågor, och den krönta blå-
emaljerade mittgloben upptar
drottning Lovisa Ulrikas
monogram. Eldslågorna är
sannolikt inspirerade av den
heliga Birgittas uppdiktade
orden, avbildad i bland annat
Sueciaverket.

Jungfrukloster
Redan under den katolska
tiden hade adeln i stor utsträckning sina ogifta
döttrar i klostren och därmed skaffat döttrarna
underhåll för deras återstående livstid. På
grund härav och då klostren i stor utsträckning
grundade sig på adliga donationer var det
naturligt att nunneklostren vid reformationen
ombildades till så kallade adliga jungfrustift
eller med andra ord hem för ogifta adliga
damer.

Vid 1734 års riksdag väcktes förslag om att
inrätta ett adligt ”jungfrukloster”, men försla-
get fick stöd först vid 1738 års riksdag. Stif-
telsen var tänkt i stor skala och ämnat att
mottaga 9 ”altfröknar” och 180 yngre frök-
nar, vilka skulle stå under uppsikt av en
”abedissa”, biträdd av en mängd lärare och

lärarinnor. Abbedissa utsågs och förseddes med
ett särskilt abbedissekors som bars om halsen.

Vitt mot mörkblått
Drottning Lovisa Ulrika medförde från sitt
hemland personligt intresse för hithörande
stiftelser. Hon kallades till koadjutorinna för
det stora adliga jungfrustiftet Quedlinburg i

Sachsen. Hon kom aldrig att
tillträda posten i fråga, men
överflyttade sitt intresse på
Vadstenastiftet.

Hon införde bland annat
en särskild mörkblå hovdräkt
för där inskrivna damer och
till denna fogade hon en vacker
dekoration. De stiftsjungfrur,
som uppbar pension, hade
bandet över högra axeln till
vänstra höften och de unga
expektanterna bar tecknet i
rosett på bröstets vänstra sida.

Hundra pensioner
Till lokaler för stiftet upplät Kungl Maj:t
Vadstena slott 1738, men själva internatet eller
hemmet kom aldrig till stånd, och den storvulna
planen krympte ihop allt mer. Drottningen
tog 1758 sin hand från stiftet. Stiftet övergick
senare till en pensionsfond som sedan 1822
förvaltas av riddarhusdirektionen.

För att upptas i Vadstena adliga jungfru-
stift ska man vara en ogift ung kvinna, vars ätt
finns upptagen på Riddarhuset. För närvarande
utdelas 100 pensioner årligen från stiftets ka-
pital till de ogifta kvinnor som varit längst
inskrivna i stiftet.

Källor:
Löfström, K (1948). Sveriges riddarordnar. Stockholm: Steinsviks
bokförlag.
Riddarhuset http://riddarhuset.se/ (7 oktober 2004).

Jungfrur med ankarkors
Av Jonas Arnell

Ett äldre exemplar av deko-
rationen. Bild från Strand-
bergs mynthandel AB.
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Nummer, beskrivning, utropspris (SEK)

Litteratur
1 Heraldisk Tidsskrift, nr 2 .................. 25
2 ” ” nr 4 * ..................................................... 20
3 ” ” nr 6 ........................................................ 20
4 ” ” nr 7 ........................................................ 30
5 ” ” nr 8 ........................................................ 30
6 ” ” nr 11 ...................................................... 30
7 ” ” nr 12 ...................................................... 30
8 ” ” nr 14 ...................................................... 20
9 ” ” nr 15 ...................................................... 30
10 ” ” nr 16 ................................................... 30
11 ” ” nr 17 ................................................... 30
12 ” ” nr 18 ................................................... 30
13 ” ” nr 20 ................................................... 20
14 ” ” nr 21 * ................................................ 30
15 ” ” nr 22 * ................................................ 30
16 ” ” nr 23 * ................................................ 30
17 ” ” nr 24 ................................................... 30
18 Marc Van de Cruys: Over het tekenen
van wapens – een interview met Carl-
Alexander von Volborth (Homunculus förlag,
Wijnegem, Belgien 2002), 8:o, häftad, 24 s,
14 ill i färg och sv/v, tryckt i 100 numrerade
exemplar, varav detta ex är nr 50 ................5
19 David Day: Tolkien Bestiarium (övers av
Åke Ohlmarks) (2:a tryckn 1991), 4:o, 286 s,
inbunden, ill i färg och sv/v, med vapenexlibris
Magnus Bäckmark ........................................... 5
20 Alf Henriksson m fl: Hexikon (1988),
4:o, 422 s, färgill, inbunden, med skyddsomslag,
med vapenexlibris Magnus Bäckmark [en
uppslagsbok över mytologiska och litterära
personer och figurer] .......................................5
21 Torsten Lenk: Den svenska flaggans
historia (1949), 8:o, 7 s, häftad, flaggan i färg-
tryck på omslaget ............................................ 1
22 Stefan Oliver: An Introduction to
Heraldry (1987), 72 s, 4:o, färgill, inbunden,
med skyddsomslag, med vapenexlibris Magnus
Bäckmark .......................................................... 5

23 Jan Raneke: Beskrivning av medeltids-
vapen, av författaren reproducerat utdrag ur
Släkt och hävd nr 2–3, 2001, s 126–131,
sv/v ill (Ranekes småskrift nr 84/2001) .... 1
24 Jan Raneke: Linbråka – nosklämma –
gäddkäft, av författaren reproducerat utdrag
ur Heraldisk Tidsskrift nr 64, 1991, [s 190–
197], sv/v ill .....................................................1

Övrigt
25 Färgplansch, Sveriges stora riksvapen i
Karl-Erik Forsbergs utförande, något större
än A5-format, Riksarkivet, odaterat (1970-
talet?) ................................................................. 5
26 Svenska heraldiska exlibris, 10 olika... 5

Angivna priser är minimipriser. Anbuds-
givaren skall ange det högsta pris han är villig
att betala för varje objekt. Slutpriset blir dock
inte detta pris utan det näst högsta budet +10 %
(föreningens provision). Om inga andra bud
inkommit så blir priset det angivna minimi-
priset +10 %. Om högsta bud skulle avges av
fler än en, så gäller det först inkomna.

Säljaren och köparen meddelas om utfallet
och aktuell köpeskilling. Säljaren levererar
objekten till köparen mot köpeskillingen samt
eventuellt porto. Säljaren betalar provisionen
till föreningens postgiro 22 27 90-8.

Bud lämnas senast den 31 december
2004 antingen per brev till Daniel G Anders-
son, Saltsjögatan 15, 261 61 Landskrona, el-
ler via epost till daniel@heraldik.se.

Har du saker att sälja? Skicka en lista på
objekt till ovanstående adress/epost senast
den 15 januari 2004. Nästa auktion avslutas i
anslutning till årsstämman. De som kommer
till stämman kan ta med sig sina objekt, för
direkt ägarbyte och därmed undvikande av
portokostnaden för köparen.
____________________________________________________
Vid anbudsauktion nr 10 såldes följande – nr, slutpris (utropspris):

1. 330 (300); 2. 22 (20); 3. 1 (1); 5. 1 (1); 6. 11 (5).

Svenska Heraldiska Föreningens
anbudsauktion nr 11
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Större delen av nummer 88 upptas av Harald
Nissens artikel om den äldsta personheraldi-
ken i Norge. Hans Cappelen skriver om tre
gamla Cappelensigneter i hans ägo. Andra
nordiska heraldikkonferensen i Åbo 2003 (se
Vapenbilden nr 56, s 139 ff) och den tjugonde
internationella flaggkonferensen i Stockholm
samma år refereras. SHF:s sekreterare Jesper
Wasling skriver om planer på en vapendatabas.

Michael Francis McCarthys böcker om
kardinalers vapen recenseras: Heraldica
Collegii Cardinalium, volume 1, 1198–1799
(2002) och Heraldica Collegii Cardinalium,
supplement 1 (2002) med vapen för kardina-
ler utnämnda 2001. McCarthys böcker, med
tidigare utgivna Heraldica Collegii Cardi-
nalium volume 2, 1800–2000 (2000), spås
bli standardverket på området.

Numret avslutas med en dödsruna över
heraldiske konstnären ärkebiskop Bruno B
Heim (jämför Vapenbilden nr 56, s 146 f)
skriven av SHF-medlemmen Davor Zovko.

Hur ser en stickhjälm ut?
I nr 89 skriver Franz Heinz von Hye bland
annat om slottet Runkelstein i Sydtyrolen i
sin artikel Tidlige heraldiske vidnesbyrd om
europæisk bevidsthed i det gamle Tirol. Yrjö
Sormunen utreder i sin artikel hur stick-
hjälmen egentligen såg ut. Det meddelas att
Ronny Andersen utfört Färöarnas vapen
till dess representation i Köpenhamn.

I numret beskrivs också vapnet som förut-
varande danske utrikesministern Uffe Elle-
mann-Jensen antog sedan han 2002 ut-
nämnts till storkorsriddare av Dannebrog-
orden.

Bland annat recenseras I Skjoldet springe
Løver (se Vapenbilden nr 57, s 174 f), Skan-
dinavisk vapenrulla 2002–2003 och Dansk
Heraldisk Bibliografi 1569–1999.

Marcus Karlsson

Heraldisk Tidsskrift nr 88 (oktober 2003)
och nr 89 (mars 2004).

Två senaste NYA MEDLEMMAR
20/7–20/9

Adastra-Kyllenbeck, Box 1035, 186 25
Vallentuna

Hans Augustin, Sandhamnsgatan 35, 115
28 Stockholm

Oliver Bogdanovski, Hjalmar Petris väg
6 A, 352 47 Växjö

Peter Verkander, Råbocksvägen 24, 141
42 Huddinge

Hans Ingbert, Prinsgatan 4 B, 541 31
Skövde

Mats Jonsson, Filtervägen 6, 825 32
Iggesund

Karl Lindblad, S Esplanaden 15, 352 35
Växjö

Isabella Szakacs, Täppgatan 2, 151 33
Södertälje

Stefan Rundström, Täppgatan 2, 151 33
Södertälje

Olle Johansson, Runbovägen 10, 192 48
Sollentuna

Michael Östlund, Michael Östlund
Company, Box 7749, 103 95 Stockholm

Per Atle Christian Perald, Pennstigen 1
B, 681 60 Kristinehamn

Hur vapen används
Detta nummers exempel visar hur ett vapen
kan pryda en hyllningsadress (se nästa sida).
Den latinska versen kan översättas:

”Utsmyckningen för icke vildäpplen hit, här använ-
der den icke heller sura bär, utan granatäpplen pryder
stället där dikten uttrycker sin hyllning: ty vackra i färg
och värdiga i smak att utväljas ter sig dessa för dem
som hedrar de ljuva konster vari den (kände) Jan
Olofsson Raneke, bosatt i Lomma, vapenbärare och
vapenbärares fader, excellerar: som så många lands-
män har att tacka för sina tecken synliga på sköld
tillsammans med hjälm: som skall firas, nittio år gam-
mal, av Magnus Olovsson Bäckmark, bosatt i Täby, på
’nonae apriles’ (den femte april) när tjugu frälsningens
sekel, o helige Lukas, har förlängts fyra gånger av en ny
vår. Frukterna skulle ha varit fler om korpen saknade
glupskhet! Stephen Williamsson Coombs, stockhol-
mare, har återgivit (detta) på det eviga språket.”
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