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Omslagsbild P Rosenqvist

Bästa medlemmar,
Svenska Heraldiska Föreningen grundades 1976 
och redan från första början var det ett uttalat 
mål att ge ut en medlemstidning som skulle vara 
ett rikstäckande organ för heraldiken i Sverige. 
Tidskriften fick namnet Vapenbilden och det första 
häftet kom i slutet av 1976.

De fyra första numren var häften av enklare 
uppkopierat slag, men från och med nr 5 trycktes 
tidningen på riktigt så att säga och redan nr 12 1982 
pryddes av ett omslag i färg. Det dröjde sedan ända 
till år 2001 och nr 51 innan även inlagan kom i färg. 
Till en början var endast hälften av sidorna i färg, 
men från och med nr 83 2010 blev det färg rakt 
igenom tidningen.

Länge kom Vapenbilden ut med två nummer per 
år, men sedan 2004 ges den ut med fyra nummer 
årligen. Att uppbära tryckkostnaden för Vapenbil-
den har länge varit den dominerande utgiftsposten 
för föreningen och ibland har det varit med nöd 
och näppe att den har kunnat gå i tryck. Idag har 
föreningen en stark ekonomi så vi slipper räkna efter 
i kassan varje gång det närmar sig utgivningsdag och 
det är snarare mängden material som sätter gränsen 
för hur många sidor vi kan trycka.

Vapenbilden har länge varit helt central i 
föreningens verksamhet och även om den nuför-
tiden kompletteras av både skriftserien och alla de 
elektroniska medierna förblir den själva ryggraden 
i SHF. Vapenbilden är både en viktig kommuni-
kationskanal gentemot medlemmarna och den 
främsta plattformen för den heraldiska diskursen i 
Sverige. Gör din röst hörd i det samtalet och bidra 
även du, med stort eller smått, till Vapenbilden 
bortom nr 100.

www.heraldik.se

Ett hundrafalt 
hurra för SHF

Illustra de heraldica

Henric Åsklund
Ordförande i SHF

Välkommen på 
stämma i Skåne
Årsmötet för Svenska Heraldiska Föreningen 
2015 hålls på Grand Hotel i Lund, 
lördag 21 mars kl 13.00. 

Alla medlemmar är välkomna till en speciell dag 
med ett spännande heraldiskt program. 

Är du inte medlem men vill komma ändå? Inga 
problem, du är välkommen du med men glöm 
inte att anmäla dig. Vi behöver veta ungefär hur 
många som kommer för att kunna beställa mat 
och dryck i lagom mängd.

Genom denna information har styrelsen kallat 
medlemmarna. Ett fullständigt program samt 
verksamhetsberättelse och bokslut kommer 
att presenteras i nästkommande nummer av 
Vapenbilden.

Skulle duvilja vara med på middagen på kvällen 
måste du anmäla det genom att betala i förskott. 
Mer information om detta kommer senare
 

Om du är intresserad av att vara förtroendevald i 
styrelsen, som revisor eller valberedning; hör av 
dig till valberedningens sammankallande Martin 
Sunnqvist, martin@heraldik.se

Ge oss förslag

Vad ska vi göra?

Årsmötet i mars behandlar gärna dina 
förslag. Vad tycker du att föreningen ska 
göra. Skicka in ditt förslag senast den 31 
januari till 
styrelsen@heraldik.se
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100 nummer av heraldik. Det är historien 
om Vapenbilden, Sveriges äldsta, största 
och bästa heraldiska tidskrift.

Det började 1976 när Svenska Heraldiska 
Föreningen bildades. Ett av de första besluten 
som den nya föreningen tog var att ge ut en 
tidning, Vapenbilden. Här är historien om vår 
tidning, dess redaktörer och hur olika personer 
har påverkat Vapenbildens innehåll.

Svenska Heraldiska Föreningen har sina röt-
ter i Västra Sveriges Heraldiska Sällskap (VSHS), 
som var en lokalavdelning inom Socitetas 
Heraldica Scandinavica. Redan VSHS hade ett 
medlemsblad som hette Heraldica. Egentligen 
var det inte mycket mer än ett föreningsblad som 
innehöll en samling notiser hämtade från andra 
tidningar. Och lite föreningsnytt.

Carl-Axel Rydholm var redaktör för Heral-
dica och han blev även redaktör för Vapenbil-
den. I den nya tidningen lät han göra en mer 
genomtänkt layout och han gjorde plats för fler 
heraldiska artiklar. Vad orsaken till frånvaron av 
dessa i den gamla tidningen är höljt i dunkel, men 
kanske var det så att mer genomarbetade artiklar 
skulle publiceras i SHS huvudorgan heraldisk 

tidsskrift. Eftersom det var samma mängd med-
lemsavgifter och samma personer som gjorde 
tidningen är det svårt att förstå förändringen 
på annat sätt.

Kostnaden för den nya tidningen var under 
lång tid föreningens enda egentliga utgift och 
ibland när medel sakandes på kontot kan man 
se att det ges privat stöd från ledande styrel-
semedlemmar för att trygga utgivningen av 
Vapenbilden.

 
Medredaktörer rycker in
Att ensam göra en tidning var redan då allt 
för betungande för en person så Carl-Axel fick 
snart assistans av föreningens ordförande Ebbe 
R:son Mark och snart även av Christopher 
von Warnstedt. Ambitionerna var höga på 
båda sidor men samarbetet flöt inte alltid på 
så bra. Av bevarad brevväxling framgår det att 
von Warnstedt upprepade gånger känner sig 
överkörd av de andra två samtidigt som man 
kan läsa att de andra tyckte att han allt för ofta 
gick egna vägar. Det krävs två för att dansa tango.

Splittringen inom redaktionen höll så när till 
att leda till en splittring inom hela föreningen 
och åstadkom att götiska heraldiker och deras 

Finns som PDF

Läs Vapenbilden på nätet

På vår hemsidan hittar du äldre numer av Vapenbilden som PDF-filer. 
Än så länge finns endast nummer 51-90 på plats, men vi kommer att låta skanna 
in äldre nummer så att de kan läsas som nya igen. 
Samtidigt som vi gör det komer de äldre numrena av Vapenbilden att arkiveras 
eftersom vi idag har ganska få nummer kvar. 

100 
nummer av heraldik
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sveakollegor under mer än ett decennium höll 
sig ifrån varandra. Den konflikten präglade även 
SHF:s arbete fram till millenniumskiftet. Det är 
lätt att vilja glömma bort konflikter av det här 
slaget, men i en förening där alla krafter behövs 
är det bättre att vara lyhörd för misstag vi gjort 
för att förhindra att de händer igen.

 
Flensmarck träder in
1987 tog Tor Flensmarck plats i redaktionen 
för Vapenbilden. Ebbe R:son Mark hade då av 
åldersskäl lämnat föreningen och Flensmarck 
var ett bekant namn från redaktionen för 
Skandinavisk Vapenrulla, där han ingått sedan 
1983.

Med Flensmarcks intåg fick Vapenbilden en 
genealogisk dimension som tidigare saknats. Inte 
minst kom det fler artiklar som använde en kom-
bination av genealogisk och heraldiskt kunskap 
för att lösa historiska gåtor. Artiklarna blev även 
längre. De små notiserna och klippen från andra 

skrifter ersattes till stor del av fördjupningsma-
terial. Samtidigt ska det sägas att bildmaterialet 
blev något sämre.

 
Dyra G5 blir billiga A5
Ekonomin styr hur vi gör tidningen. 198x, med 
nummer 26 förändrades Vapenbildens format 
från något som närmast kan jämföras med G5 
till den betydligt billigare A5. De färgbilder 
som tidigare förekommit på flera omslag ersattes 
av svartvitt tryck med komplementfärg. Det 
var ett resultat av föreningens ekonomi som 
var svag . Det ska också sägas att med Ebbes 
frånvaro försvann även en stor bidragsgivare till 
föreningen.

A5 är visserligen ett billigt format eftersom 
det utnyttjar tryckteknikens begränsningar på 

Intervju med 
Tor Flensmarck
Du tog ju över som redaktör 2001. Vad var dina 
första intryck av att jobba med Vapenbilden

–Om jag minns rätt var det under min tid som 
artiklar premierades framför “konfrontationsin-
lägg” som t.ex. mellan statsher. Clara Nevéus och 
Uno Lindgren (Vapenbilden 21 o. 22). Balanse-
rade inlägg är mera givande.

 
Vilka planer hade du för tidningen och vilka 
förändringar är du särskilt stolt över

– Mesta tiden utgjordes redaktionen av mig, 
och måhända resulterade det i en vinkling av inne-
hållet åt södra delen av landet. Att genealogin gavs 
mer utrymme fann jag nödvändigt för att illustrera 
och förklara t.ex. glidningar mellan bomärke och 
heraldiskt vapen och s.k. osäkerhet inom lågfrälset 
när det gällde vapenbilden.

  
Finns det några favoritartiklar som du tycker 
illustrerar ditt arbete och vad var det svåraste i 
arbetet som redaktör

– Det svåraste var nog att sätta sig in i arti-
kelbidragens ibland mångskiftande material och 
försöka förkovra sig.

 
Vad är det roligaste

– Alla kontakter med duktiga skribenter och 
heraldikintresserade var mycket inspirerande. Att 
min redaktörsperiod också delvis sammanföll med 
min tid som redaktör för Skandinavisk Vapen-
rulla/SVR bidrog förstås till utökat kontaktnät, 
ack så väsentligt för en ensam redaktör. a

ett optimalt sätt, men det är inte ett bra format 
om man ska göra en vacker tidning. Det är 
något som alla redaktörer varit medvetna om 
och försökt motverka på bästa sätt. Med tiden 
har även nya dataprogram gjort det möjligt  att 
arbeta mycket effektivare med formatet. Idag 
görs Vapenbilden i InDesign CS6, det senaste 
och bästa av alla redigeringsprogram. Och det 
är tur för redaktören.

Tor Flensmarck drog nästan själv hela las-
set med Vapenbilden fram till 1999 då Jesper 
Wasling och Magnus Bäckmark kom in i re-
daktionen istället för Carl-Axel Rydholm som 
med ålderns rätt kunde lämna över. Redan året 
efter lämnade även Tor redaktionen och Jesper 
Wasling blev redaktör.

 
En ny generation heraldiker
Om Tor är en heraldisk genealog är Jesper främst 
en heraldisk historiker och Magnus en heraldisk 
konstnär. De båda senare dock aktiva i den 
nyskapande heraldiken. Den konstellationen 
kom att leda Vapenbilden in på en tredje väg.

Jesper Waslings tid som redaktör blev en-
dast två nummer innan Magnus Bäckmark tog 
över, varför hans första inhopp ska ses som en 
parantes. Det som Jesper däremot påbörjade var 
ett lätt expermineterande med Vapenbildens 
format, ett arbete som under Magnus tid som 
redaktör fortsatte fram till nr. 71, då en fast form 
etablerades. Den mallen är grunden än idag, och 
vår senaste förändring är betydligt ytligare än 
det som gjordes med nr. 71

Bäckmark införde, trots visst motstånd från 
styrelsen, en publicering av nya vapen. Det som 
många var rädda för var att Vapenbilden skulle 
konkurrera med Skandinavisk Vapenrulla, men 
det blev nog snarare tvåertom. Hans idéer kom 
även att indirekt leda Svenska Heraldiska För-
eningen in till grundandet av Svenska vapenkol-
legiet med dess vapenregister, och han skapade 
även en första heraldiska matrikeln för våra 
medlemmar. Bäckmark skapade även grunden 
till vår databas Källan genom att ta fram de 
första dryga 1000 vapenbeskrivningarna.

 Artikeln fortsätter på sidan 8
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Vapenbildens nya kläderHeraldiska samfundet träder in
Under Magnus Bäckmarks tid gjordes även ett 
sammangående med Heraldiska Samfundet. 
HS bildades 1992 i Stockholm för att ta tillvara 
stockholmsheraldikernas intressen. Under en 
period gav de även ut skriften Sköldebrevet, men 
medlemstalet var för lågt för att kunna betala 
för en riktig tidning. Heraldiska Samfundet 
tillämpar inval och är därför en ganska liten 
sammanslutning , men har hög heraldisk 
kompetens. Genom Bäckmark, som var aktiv 
i både SHF och HS, kom det på förslag att 
Vapenbilden skulle vara en gemensam tidning 
och att båda föreningarna skulle betala sin andel.

Förslaget mottogs positivt från alla håll, dels 
för att tidningen skulle få mer resurser men fram-
för allt för att det sågs som ett ypperligt tillfälle 
att en gång för alla gräva ner det misstroende 
som funnits mellan framför allt heraldiker i 
Stockholm och deras vänner i Göteborg, som 
haft stöd i Skåne. Samarbetet var även en del i 
arbetet att öka gemenskapen mellan de nordiska 
föreningarna.

 
Mallen och idén om Vapenbilden
200x hade redaktionen till slut bestämt sig för 
hur tidningen skulle se ut, varför och vad den 
skulle innehålla. Att det tog sån tid berodde 
tillstor del på att samma personer som gjorde 
Vapenbilden även gjorde hemsidan.

Tillsammans med Enar Nordvik och Jesper 
Wasling skapade redaktör Bäckmark den mall 
som i stort består även efter den senaste uppda-
teringen. förutom mallen så fastslog redaktionen 
att Vapenbilden ska verka i populärvetenskaplig 
riktning med tydliga inslag av heraldiska akti-
viteter runt om i Sverige. Vapenbilden skulle 
också vara ett forum för att öka kunskapen 
om god heraldik. Däremot skulle den inte vara 
vetenskaplig; det uppdraget tillfaller Heraldisk 

Tidsskrift, och den skulle inte vara en faktabas 
för heraldisk grundforskning; det var något som 
hemsidan gjorde bättre. 

Fler skribenter, fler medredaktörer
Under Vapenbildens första två decennier var 
redaktörerna inte bara skapare av tidningen, 
de gjorde även nästan allt innehåll. Det fanns 
förstås fler författare men de tillför ganska lite 
material och de förekommer endast sporadiskt. 
Under 90-talet blir författarna fler men det är 
under Magnus Bäckmarks ledarskap som antalet 
exploderar.

De senaste åren har redaktörerna ofta stått 
för notiser och utfyllnadsmaterial medan andra 
författare givit tidningen dess grundstomme. 
Och så är det tänkt att fortsätta. En redaktör 
bör snarare önska in material än skriva det själv, 
för då får vi som läsare ta del av fler olika tankar 
och det berikar heraldiken på alla plan.

 
Göteborgarna tar över, igen
2014 lämnade Magnus Bäckmark uppdraget som 
redaktör till Jesper Wasling. Den senare hade då 
hoppat in som gästredaktör vid några tillfällen 
eftersom Magnus hade stor arbetsbörda från 
sitt yrkesliv, med det var med nr. 97:2014 som 
ansvaret formellt gick över till Jesper.

Arbetet ska fortsätta som tidigare men en 
förändring var att Stefan Bede och Pontus 
Rosenqvist plockades in i redaktionen och att 
redaktionen började fundera på hur tidningen 
skulle uppdateras inför sitt 100-nummer. Hur 
bra en tidning än är håller dess layout aldrig mer 
än tio är, så en försiktig uppdatering med jämna 
mellanrum behöver man alltid göra. 

I vår vision berättar vi mer hur vi tror att 
vapenbilden kommer att utvecklas de kom-
mande åren. a

Jesper Wasling

SHFs stämma hålls i Lund den 21 mars 2015

När vi i styrelsen bestämt oss för att vi skulle 
strukturera upp vår grafiska profil så låg även 
ett beslut i att ändra på hur VB ser ut. Detta 
arbete skulle vara klart till nummer 100. Du 
ser här det färdiga resultatet av vårt arbete.

Stefan Bede påbörjade arbetet med att ta fram 
en grafisk profil tillsammans med grafikern 
Mats Sjögren vilken även satte tonen för hur 
Vapenbilden skulle utformas. Det var ett 
modernt och ganska grafiskt drivet formspråk 
med ambitionen att höja tidningens läsbarhet 
samtidigt som det fanns ett behov av att ta 
fram en mall och ett regelverk för hur VB bör 
struktureras.

Här låg en utmaning. Dels balansera den 
vetenskapliga aspekten av heraldiken med lättare 
läsning tillsammans med närbesläktade ämnen. 
Här insåg vi att vi snarare behöver förstärka vår 
populärvetenskapliga profil. Mats och Stefan tog 
därför ett äldre nummer och gjorde om det med 
det i den nya stilen.

Här trodde vi att vi var klara. Nu kom Pontus 
Rosenqvist med i redaktionen som även han är 
grafisk formgivare. Han började helt enkel att 
göra ett eget förslag. När Pontus och Stefan 
sedan diskuterade kring det förslaget visade det 
sig att han inte hade sett det utkast som Mats och 
Stefan tagit fram. Det var en lyckträff eftersom 
han mer tagit fasta på hur traditionella populär-
vetenskapliga skrifter arbetar. Vi hade en diskus-
sion kring hans förslag och sedan skickade Stefan 
över det första utkastet som hade en stramare stil.

Efter att ha sett den första versionen, satte 
Pontus ihop ytterligare ett förslag som är en fint 
avvägd kombination mellan dessa två stilgrepp.

På förstasidan har vi rubriker från innehållet 
i tidningen för att skapa litet balans mellan de 
stora bilder som numera är standard och som 
underlättar när man letar efter en viss artikel.

Inne i  tidning en har vi  tydlig g jort de 
olika avdelningarna mellan det som SHF 
kommunicerar och annat redaktionellt material 
som artiklar, recensioner etc.

Att våga lämna tomma ytor och inte försöka 
pressa in så mycket som möjligt bara för att 
det går är även det en utmaning. Vi har helt 
frångått informationsrutor och ersatt dessa med 
avdelande streck. Allt för att öka läsbarheten och 
skapa en luftig disposition.

När det gäller bildhantering så har vi strävat 
mot att tillåta bilder att vara både stora och 
utfallande, något redaktör Wasling tagit fasta 

på i tidigare nummer. Vi har även kommit fram 
till att det inte alltid är nödvändigt med illus-
trationer vid sidan av den löpande texten. Det 
är dessutom inte alltid möjligt att få till det 
snyggt. Dessa kan då istället presenteras i en egen 
mer sammanhållen sektion i slutet. Vi har även 
konstaterat att det är viktigare att beskära en bild 
så att kompositionen blir optimal, snarare än att 
ha med en bild med så mycket som möjligt. Dess-
utom är det standard att bilder ligger i höjd med 
rubriker och att se till det finns luft runt bilden.

Att lyfta citat för att skapa intresse och liv i en 
artikel är ett gammal beprövat grepp som även 
vi har tagit till oss.

Vår ambition är att nya Vapenbilden känns 
modern och lättläst. Ett steg närmare en 
professionell trycksak som förstärker det 
faktum att vi har den bästa heraldiska blaskan 
på marknaden! a

Stefan Bede
Pontus Rosenqvist

Så skapades den nya profilen

”Vår ambition är att nya Vapen-
bilden känns modern och lättläst.”
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 Du tog ju över som redaktör 2001. Vad var dina 
första intryck av att jobba med Vapenbilden

–Det var roligt att pyssla ihop artiklar och 
notiser om heraldik, eftersom ämnet är så 
färgrikt. Min redaktörstid fick medvind av 
att styrelsen från 2001 satsade på färgtryck på 
vartannat uppslag – det gör ju en väldig skillnad, 
eftersom vapenkonst kommer så mycket mer till 
sin rätt i färg.

En sak som jag fortfarande är förbluffad 
över är att det aktiva intresset för heraldik inte 
är större. Det är en företeelse som utgör en 
betydelsefull ingrediens i historia och bildkom-
munikation, den finns med som ett inslag i alla 
människors liv – nära deras egen identitet, om 
de själva har ett släktvapen, men annars i varje 
fall i deras ”ögonvrå” (varumärken, historiska 
minnesmärken som exempelvis huvudbaner i 
kyrkor, kommunvapen på trafikskyltar o.s.v.). 
Ändå hade en förening för personer som ur 
olika synvinklar är intresserade av detta privat 
(heraldikanvändare) eller i sitt yrke (reklamare, 
museifolk, konstnärer, lärare) inte fler medlem-
mar än exempelvis Fagerås bygdegårdsförening, 
runt 200.
 

Vilka planer hade du för tidningen
–Målet var att följa med i vad som hände 

inom det heraldiska området med huvudfokus 
på Sverige. Det täcks inte in någon annanstans. 
Exempelvis går övrig media inte igenom stat-
sheraldikerns diarium, men det gjorde vi nu inför 
varje nummer.

Att följa området är dessutom underhållande, 
vilket är en trevlig bieffekt – det blir inte sällan 
ganska grönköpingsmässiga vändningar. När den 
dåvarande överbefälhavaren Håkan Syrén, själv 
eller förledd av andra, 2005 ville pressa igenom 
en ”knapp” som ersättning till all förbandshe-
raldik inom försvarsmakten, utan att förankra 

detta beslut på vederbörligt sätt, blev det en 
praktfull skandal (nr. 65, 2006, s. 371 f ) – och 
informationsdirektören Staffan Doppings ut-
talande apropå motståndet mot förändringen 

om att man ”måste knäcka några ägg för att 
göra omelett” var snudd på lika minnesvärd 
mediahantering.

 Vilka förändringar är du särskilt stolt över
–Viktigt var införandet av nyhetsbevakning 

av alla nytillkomna vapen inom Sverige från och 
med år 2000, i serien Nya vapen. Det är något 
annat än att läsaren kan inhämta vilka vapen som 
nyligen registrerats i Skandinavisk Vapenrulla 
och/eller (från 2007) Svenskt Vapenregister. Det 
har sin poäng att för samtiden (och framtiden!) 
sålla fram vad som är nyheter ur det registrerade 
materialet (jag saknar uppgift om antagningsår i 
SVK:s meddelanden!), men även bocka av nya 
vapen för alltifrån kungligheter till föreningar 
och företag som används i praktiken.
 
Finns det några favoritartiklar som du tycker 
illustrerar ditt arbete

–Nr. 72 från december 2007 fylldes (snudd 
på) i sin helhet av en relativt diger exposé över Jan 
Ranekes heraldiska livsinsats, med biografi, tid-
slinje, exempel på hans teckning från olika stadier 
i hans konstnärskap etc. Det gjordes på några få 
veckor, eftersom han avlidit i mitten av oktober. I 

det fallet är jag stolt över heraldikens företrädare 
runtom i Norden som med kort varsel faktiskt 
lämnade oftast genomtänkta och fylliga per-
sonliga kommentarer kring vad Raneke betytt. 
Jag tycker också att Vapenbilden här visade sig 
vuxen sin kostym genom att verkligen resa en 
minnesvård över en betydelsefull heraldiker och 
konstnär. Hade vi bara åstadkommit ett kortare 
minnesord hade det varit ett svaghetstecken.

Sådant som annars är mitt huvudspår inne-
hållsmässigt sett är notiser om vapenprydda 
föremål, sigill eller inventeringar av vapenkonst 
t.ex. i en kyrka eller i en viss stads offentliga rum 
– det vill säga andra vapenbilder än schablonil-
lustrationerna i heraldiska uppslagsverk. Det 
är i de faktiska vapenåtergivningarna som 
heraldiken levt och lever, inte i de stereotypa 
exempelbilderna.

 Vad är det svåraste i arbetet som redaktör
–Det redaktionella arbetet har ofta, upplever 

jag, fastnat i diskussioner kring eventuell ny 
layout, vilka typsnitt som ska användas var 
någonstans och så vidare.

Svårigheten med att fylla numren med bra 
innehåll har att göra med hela läget för heraldik-

Intervju med Magnus Bäckmark

”En sak som jag fortfarande är 
förbluffad över är att det aktiva 
intresset för heraldik inte är större.”
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Du är den senaste redaktören. Hur känner 
du inför det?

– Ja, jag har ju varit redaktör i perioder tidi-
gare, och suttit med i redaktionen till och från 
sedan 1998 så det blir inte allt för omyumlande.

Vilken artikeln i Vapenbilden har inspirerat 
dig mest/Mest minnesvärd?

–Europas häroldsregioner. Den är med i en 
av de tidiga numren och egentligen väldigt kort, 
men den fick mig att se heraldik på ett nytt sätt, 
att se att de heraldiska dialekterna över tid och 
rum alla tillför något till heraldiken. 

Vad är det svåraste i arbetet som redaktör?
– Tveklöst att få in material. Det är nästan 

alltid panik och det påverkar förstås arbetet 
med tidningen. Med fler bidrag skulle vi kunna 
planera bättre och göra en ännu bättre tidning. 
Så kom gärna med bidrag. 

Vad är det roligaste?
– Alla möten med heraldiker. Att få hjälpa 

nya heraldiker fram för ju fler som hörs desto 
bättre är det för alla.

Hur ser du på Vapenbildens framtid?
– Svårt att säga. De närmaste åren kommer 

Vapenbilden att fortsätta som tidigare. Utan 
tvekan. Men på lite längre sikt, säg tio år, så är 
det svårt att säga. Jag är säker på att Vapenbilden 
kommer att finnas kvar men om det är en vanlig 
tidskrift eller en årsskrift kombinerad med en 
e-tidning är svårare att säga. 

Det digitala eran är här för att stanna och det 
kommer att påverka hur vi presenterar heraldi-
ken, men jag tror inte att det kommer att påverka 
heraldiken i sig.

Vilka planer har du för tidningen?
– Vi i redaktionen har tagit fram en vision 

som i stort går ut på att fortsätta utveckla 
Vapenbilden enligt de principer som Magnus 
Bäckmark arbetat efter de senaste åren. a

”Med fler bidrag skulle vi kunna 
planera bättre och göra en ännu 
bättre tidning.”

Intervju med redaktör Wasling

Vapenbilden ska vara en öppen tidning. Du 
som har något att publicera är alltid välkom-
men att skicka in det till oss. Det kan vara 
artiklar, notiser, recensioner eller kanske 
bilder och illustrationer. 

Vill du hjälpa till och göra tidningen är du också 
välkommen. Vår redaktion är inte fast och vi vet 
av erfarenhet att person

När redaktionen skapade dag ens mall 
bestämde den även att Vapenbilden ska vara 
en populärvetenskaplig medlemstidning för 
heraldiker i Sverige. Våra artiklar ska vara 
läsvänliga för såväl heraldiker som heraldiskt 
intresserade för vi vet att kunskapen bland våra 
medlemmar skiljer sig åt, men intresset är stort 
hos alla och alla vill lära sig mer.

Därför vill vi blanda djuplodande teoretiska 
resonemang med grundläggande heraldiska 
läroartiklar. Vi ska ge lästips, berätta om 
heraldiska evenemang och publicera nyheter 
från Sverige, Norden och världen (i den 
ordningen). Vapenbilden skulle också vara 
ett forum för att god heraldik och därför vill. 
Däremot skulle den inte vara vetenskaplig; det 
uppdraget tillfaller Heraldisk Tidsskrift, och 
den skulle inte vara en faktabas för heraldisk 
grundforskning; det var något som hemsidan 
gjorde bättre. 

Nej, det var lusten för heraldik som skulle stå 
i centrum. a

Redaktionen
Jesper Wasling

Stefan Bede
Marcus Karlson

Pontus Rosenqvist

Vår vision för 
framtiden

intresset i stort. Finns många intresserade som 
producerar skriftliga alster som passar att dela 
med sig av i Vapenbilden? I bästa fall blir det 
textbidrag som inspirerar till nya textbidrag, 
nya artiklar som refererar till andras tidigare 
artiklar, i sämsta fall tomgång och torka. Inte 
bara redaktionsmedlemmar utan alla intresse-
rade som känner sig manade att skriva kan bidra 
till en positiv spiral.
 
 Vad är det roligaste

–Roligast har varit när kunskap har kunnat 
flyttas fram några pinnhål här och där. Allt ifrån 
det att huvudbaneret i Torpa kyrka som enligt 
textplattan tillhört Peder Fahnehielm inte kan 
ha varit tillverkat i hans samtid, utan av bild-
huggaren Henrik Werner – med nya biografiska 
detaljer om denne – (nr. 65, 2006, s. 392 f ) till 
dokumentationen att Folkuniversitetets ström-
mar, skapade av formgivaren Gary Newman 
1987, avser att symbolisera intellekt i rörelse (nr. 
54, 2002, s. 71). Med större detaljkännedom på 
mikronivå kan så småningom underlag samlas 
till studier av bredare utvecklingsmönster.
 
Hur ser du på Vapenbildens framtid

–Föreningen har långt kvar till en medlemss-
torlek som till exempel Supporterklubben i 
KB-65-fotboll, Köpmanholmen, som har 800 
medlemmar. Visst är det svårt att uppbåda ett 
engagemang för något annat än det som ligger 
fysiskt nästgårds, men nog måste det finnas 
fler än vi som är fascinerade av heraldikens 
betydelsemättade och historierika bildskatt och 
uttrycksmöjligheter, så pass att man vill ha en 
kvartalstidskrift om ämnet?

Det tror jag fortfarande, men det är en utma-
ning att göra Vapenbilden så pass attraktiv och 
mättad av substantiellt innehåll att den blir en 
tillräckligt kraftfull medlemsmagnet. a

Redaktionen 
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Vem är vem?

Vapenbildens redaktörer och redaktion

Många personer har genom åren hjälpt till att göra Vapenbilden. Här är redaktionen 
som ibland arbetat i det tysta för att få skribenter och illustratörer att synas desto mer.

Christopher von Warnstedt
Nr. 6 – Nr. 12
1979 - 1982

Stephen Coombs
Nr. 64 - 70

2005 - 2009

Carl-Axel Rydholm
Nr. 1- Nr. 29
1976 - 1988

Ebbe R:son Mark
Nr. 6 - Nr. 22
1979 – 1987

Jonas Arnell
 Nr. 74 - Nr. 94  
  2003 - 2010

Tor Flensmarck
Nr. 29 - Nr. 47

1988 - 2000

Tor Flensmarck
Nr. 26 - Nr. 28 

1989 – 1990

Stefan Bede
Nr.  96-

2014 -

Jesper Wasling
Nr. 48 - Nr. 50

2000 - 2001

Carl-Axel Rydholm
Nr. 29
1990 

Pontus Rosenqvist
Nr. 98 -

2014 -

Magnus Bäckmark
Nr. 51 - Nr. 96

2001 - 2014

Magnus Bäckmark
Nr. 46
1999

Jesper Wasling 
Nr. 96- 

2014- 

Jesper Wasling
Nr. 46  – Nr. 53, 

Nr. 88 – Nr.96
 1999 - 2003, 2011 - 2013

Martin Sunnqvist
Nr. 53 - 73

2003-2010

Marcus Karlsson
Nr. 55 -
2003 -

 

Redaktörer

Redaktion

Nr. 1 till Nr. 4 
Ges vapenbilden ut i A4-format med häftad kant.

 
Nr. 5 -11 

Från detta nummer fram till nummer 11 trycks 
vapenbilden på Sveriges då äldsta tryckpress, Gust. 

Svensson accidenstryckeri i Grästorp. Tryckeriet drevs 
vid denna tid av en museiförening där redaktör Carl-Axel 

Rydholm var en framträdande person.
 

Nr. 12 – 
Första färgomslaget

Nr. 26:1989 
Vapenbilden övergår till A5 från tidigare G5.

 
Nr. 48 – 51 

var prövotid innan vi med nummer 51 bestämde oss för 
att våga satsa på färg och då även förnya mallen rejält. 

 Nr. 56:2003 
bestämdes att Vapenbilden skulle komma ut med fyra 

färgnummer per år. Mallen förnyades återigen och 
gjordes lite luftigare. Utökningen av antalet nummer per 

år gjorde Vapenbilden till Nordens mest innehållsrika 
heraldiska skrift, tjockare än Heraldisk Tidskrift som 

endast har två nummer per år.
 

Nr. 65:2006 
Vapenbilden 30-årsjubilierar 

Nr. 71:2009
En ny mall, med dagens sidhuvud (logotyp) skapades av 
Enar Nordvik till nummer 71 2009. de två sköldarna intill 

visar de föreningar som ger ut Vapenbilden, men hör 
egentligen aldrig till logotypen. Därför har de nu plockats 

bort. Mallen av Jesper Wasling, då ej i redaktionen.

Nr. 72:2009
Ett hedersnummer helt ägnat åt Jan Raneke 

som då gått bort.
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Riddarens dag på Glimmingehus
En härlig dag med många intresserade besökare

Heraldiken har växt fram som en sidogren till 
Helsingauburgs Långbågegille där vi båda, 
Knut Holmgren som ordförande och jag, Per 
Grönlund är aktiva. Vi blev glada när Glim-
mingehus ville att vi skulle visa sköldar och 
heraldik på Riddarens Dag. 
 
Vi är medlemmar i Svenska Heraldiska 
Föreningen och ville gärna representera SHF. 
Knut tog kontakt med ordföranden Henric 
Åsklund som skickade en del heraldiskt material.

När vi anlände till Glimmingehus på morgo-
nen den 14 juni blåste det så hårt att vi befarade 
att vårt material inte skulle bli kvar på de fina 

övertäckta marknadsbord som vi förfogade över. 
Vi hittade dock en perfekt plats längs den yttre 
borgväggen mot vallgraven och med utsikt över 
riddarnas rännarbana. Vi hade knappt hunnit få 
allt i ordning innan besökarna började strömma 
till. De visade ett stort intresse för våra sköldar 
och våra ritade familjevapen.

Många uppskattade informationen från SHF. 
Intresset var större än vi hade förväntat oss och 
många började planera hur ett eget familjevapen 
skulle kunna se ut. Det blev många och långa 
diskussioner. Fyra av Glimmingehus egna riddare 
hade sköldar som vi har gjort där vi har anpassat 
vapenmärkena efter heraldikens regler.

Vi hittade dock en perfekt plats längs den yttre borgväggen 
mot vallgraven och med utsikt över riddarnas rännarbana.

Foto: Helsingauburgs Långbågegille.

Per Grönlund i blått. Den medeltida släkten 
Grubbes vapen syns ovanför en johannitersköld. 

Innanför skymtar Knuts famlijevapen och 
Helsingauburgs Långbågegilles sköld. 

Knut Holmgren i rött  och vapen Grönlund. Ett talande vapen 
där några träd blir en lund i grönt för Grönlund. Dessutom är 
hustruns flicknamn som bildar en ros tillagt.

På rännarbanan var vi stolta att se riddarna 
med sköldarna som vi hade g jort till dem 
med heraldiska sköldemärken efter deras 

önskemål. Riddare Claes (balrog ), riddare 
Andreas (andreaskors), riddare Vindöga och 
riddare Helvetia. Vi hoppas att heraldiken på 
sköldarna kan godkännas av Svenska Heraldiska 
Föreningen om riddarna ansöker om det. Det är 

en utmaning att använda nya fabeldjur såsom en 
balrog i heraldiken.

Besökarnas intresse överträffade våra förvänt-
ningar, vädret var behagligt i våra varma kläder 
och vi hade perfekt stöttning från Glimmingehus 
personal. Ett stort tack till Jan, Gabi och Fredrik. 
Vi hoppas att besökarna fick ett ökat intresse 
för heraldik. Det blev en lyckad dag som gav 
mersmak och vi trivdes som representanter för 
Svenska Heraldiska Föreningen. a

Knut Holmgren och Per Grönlund

“Besökarnas intresse 
överträffade våra förväntningar”
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Sedan 2007 driver Svenska Heraldiska 
Föreningen ett projekt med syfte att bevara 
och tillgängliggöra Jan Ranekes heraldiska 
kvarlåtenskap. 

Jan var en gigant i svensk heraldik, både heraldisk 
författare, forskare och konstnär och dessutom 
aktiv i många heraldiska föreningar och sällskap. 
Som konstnär är han kanske främst känd genom 
sina många bidrag i Skandinavisk vapenrulla.
 På 1950-talet började Jan katalogisera och 
systematisera medeltida heraldiska vapen, 
först skånska, sedan svenska och nordiska 
och slutligen vapen från hela Europa. Han 
konsulterade litteratur och besökte även 
bibliotek, arkiv och museum i flera länder för att 
samla in information. Vapnen dokumenterades 
på indexkort, med en bild på skölden och ett 
antal textfält för uppgifter om namn, tid, plats, 

litteraturreferens och så vidare. Jan provade 
några olika typer av kort, varav de två första var 
så kallade nålkort, där ett system av hål runtom 
korten kunde användas som informationsbärare 
och för att göra sökningar och sorteringar i 
kortbeståndet. 

Tabell 1 visar de olika korttyperna i vad vi har 
valt att kalla arkivbestånd A, B och C. 

Den mest omfattande och välordnade sam-
lingen är Bestånd C. Eftersom de korten var 
samlade i 1960-talsplastfickor har det varit en 
hög prioritet för projektet att föra över dem 
till en långsiktigt hållbar förvaring. Korten var 
grupperade geografiskt i 32 pärmar enligt en 
uppdelning av Europa i olika heraldiska regioner. 
Inom varje område var vapnen sedan ordnade 
i enlighet med Jans klassificeringssystem för 
sköldinnehållet, från enkla häroldsbilder till 
sammansatta motiv och allmänna bilder. Detta 

Jan Ranekes 
Arkiv Europas 
medeltidsvapen

Arkiv-
bestånd

A

B

C

Beskrivning

Tabell 1 visar de olika 
korttyperna i vad vi har valt 

att kalla arkivbestånd A, B och C.

Stora nålkort i alfabetisk ordning
i lådor. Fullständiga vapen, både
handritade och kopierade bilder.
Skapade mot slutet av 1950-talet.

Smala nålkort i geografisk ordning
i lådor. Även vita kort utan hål.
Handritade i förtryckt sköld.
Ca 1960.

Indexkort i plastfickor i pärmar,
geografiskt och motivmässigt
ordnade. Handritade i förtryckt sköld.
1960/70-tal.

Format

147x102 mm

148x65 mm
Sköld: 
25x30 mm

118x51 mm
Sköld: 
25x30 mm

Antal kort

Ca 1600

Ca 2800, varav ca 2100 riktiga nålkort
 och ca 700 släta kort

8762, plus ca 600 i lådor, 
varav ca 200 snarlika de i pärmarna

Exempel i relativ storlek

klassificeringssystem används i en utvecklad form 
i Jans monumentala ”Svenska medeltidsvapen” i 
tre band från 1982-1985. För att bevara den in-
formationsbärande relativa placeringen av varje 
vapen blev första steget i digitaliseringsarbetet 
att skanna innehållet i alla pärmar kronologiskt 
ark för ark, med korten kvar i plastfickorna. När 
dessa översiktssviter säkrats plockades korten 
ut, gavs ett löpnummer och ställdes i special-
tillverkade förvaringslådor. Alla kort skannades 
därefter individuellt och bildfilen namngavs 
efter löpnumret. Alla pärmar i Bestånd C är nu 
digitaliserade och korten förvaras i nio stycken 
arkivlådor á 1000 kort. Det finns även ca 600 
kort av Bestånd C-typ som aldrig ordnades i 

pärmar. Dessa kort innehåller svenska och finska 
vapen och i lådorna finns flera olika grupper av 
kort med olika utförande, varav ungefär 200 kort 
är utförda på snarlikt sätt som de i pärmarna.  Det 
förefaller troligt att denna samling kort används 
i arbetet med ”Svenska medeltidsvapen”. 

Nästa steg i projektet är att finna ett bra 
sätt att ordna och digitalisera även dessa kort. 
Även Bestånd B kommer helt eller delvis att 
skannas, dels för att korten där kompletterar 
den geografiska täckningen i Bestånd C, dels 
för att det innehåller många fantastiskt fina 
vapenmålningar. a

Henric Åsklund

Projekt ”Jan Ranekes Arkiv Europas medeltidsvapen” drivs av Svenska Heraldiska Föreningen 
i samarbete med Lunds universitetsbibliotek och familjen Raneke och med ekonomiskt stöd av 
Längmanska kulturfonden, Riddarhusets kulturstöd och Överste Sten Lewenhaupts Minnesfond.
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Linköpings stift är ett av Sveriges äldsta med 
rötter i 1000-talet och i den kyrkliga rangord-
ningen rankas stiftet som nummer två efter 
ärkestiftet. Ett stiftsvapen – i rött fält två kors-
lagda nycklar av silver, överlagda en stolpvis 
ställd kräkla av guld - fastställdes så sent 
som 1962. Men det går tillbaka på Linköpings 
domkapitels kontrasigill från 1294. Nycklarna 
symboliserande St Petrus en av domkyrkans 
skyddspatroner. Så det är först i modern tid 
som biskoparna kombinerat stiftsvapnet med 
sitt eget enligt gängse heraldisk tradition, ett 
sigill för biskop Hans Brask (1513-27) visar 
dock stiftsvapnet i en egen sköld samman-
ställd med biskopens eget vapen. 

Då stiftet grundades ungefär samtidigt som 
heraldiken började göra sitt intåg i Sverige så i 
Sverige, kan man antaga att de första biskoparna 
inte brukade egna vapen. Senare återfinns bland 

biskoparna personer som tillhörde ätter som 
kan man antaga förde vapen, här behövs dock 
mer forskning göras. Till den framträdande 
Bjälboätten hörde exempelvis tre biskopar Karl 
Magnusson (biskop 1216-20), Bengt Magnusson 
(biskop 1220-36) och Bengt Birgersson (biskop 
1286-91). Sedan finner vi Knut Bosson (Natt 
och Dag, biskop 1391-1436) och Kettil Karlsson 
(Vasa, latiniserat Cantillus Vase, biskop 1459-65). 
Bland stiftets biskopar efter reformationen följde 
ett flertal som sedna blev ärkebiskopar och som 
sådana hade vapen, minst en av dessa Uno von Troil 
(biskop av Linköping 1780-86 och ärkebiskop 
1786-1803) tillhörde en redan vapenförande ätt. 
Om övriga förde vapen redan som biskopar är 
för författaren av denna artikel inte känt. En som 
bevisligen gjorde det är Johan Jacob Hedrén som 
Serafimerriddare var han påkallad att skapa ett 
vapen till sin Sköldeplåt.

Johan Jacob Hedrén (1775-1861), överhov-
predikant 1807-13, biskop av Karlstad 1829-33 
och av Linköping 1833-61.
Vapen som riddare av Serafimerorden: I rött 
fält ett latinskt kors av silver stående på en grön 
kulle samt omslingrad av en uppväxande grön 
murgröneranka.
Valspråk: Amplexu adsurgit = den växer upp 
genom att söka stöd.

Efter Hedrén följde ett heraldiskt vakuum vad 
det gällde den biskopliga heraldiken i Linköping. 
Frimurarorden kan dock ha räknat en del av dessa 
biskopar bland sina led, så jag utesluter inte att 
de kan ha haft Frimurarvapen. Dessa brukas 
ju främst inom denna orden så det är i så fall 
mindre troligt att de brukats i ett mer officiellt 
sammanhang. Från 1970-talet gjorde Bengt Olof 
Kälde en stor insats för återupplivandet av den 
kyrkliga heraldiken, något som också har synts 
i Linköping. Där alla de tre senaste biskoparna 
har varit vapenförande.

Martin Lönnerbo (född 1930) biskop av 
Linköping 1980-95.
Kluvet i rött vari två korslagda nycklar av silver, 
överlagda en stolpvis ställd kräkla av guld och 
genom ett inböjt mantelsnitt delat i rött och silver 
vari ett rött stolpvis ställt svärd.
Timbrering: mitra och kräkla.
Valspråk: O Altitudo = O vilket djup (Rom. 
11:33).
Första fältet är stiftsvapnet. Det andra fältet 
visar biskopens personliga vapen syftande på St 
Martins delade mantel.

Martin Lind (född 1944) biskop av Linköping 
1995-2011.
Kluvet i rött vari två korslagda nycklar av silver, 
överlagda en stolpvis ställd kräkla av guld och i 
guld vari ett rött kors belagt med en rundel av guld.
Timbrering: mitra och kräkla.
Valspråk: Gud är barmhärtig / Deus miseretur 
(Ps 116:5).
Stiftsvapnet kombinerat med en symbol för St. 
Martins mantel. Här tänkt att ses ovanifrån med 
rundeln som ett hål att trä över huvudet.

Martin Modéus (född ) biskop av Linköping 
2011-
Kvadererat I. Och IV. Stiftets vapen, II. Och III. 
Medelst en trekullig skura delat i silver vari ett 
gående blått lejon med röd beväring och i blått 
vari ett Gudslamm av silver med en tvåflikig fana 
av silver belagd med ett rött kors.
Timbrering: mitra och kräkla.
Valspråk: Levande tillsammans med Kristus 
(Ef. 2:5).
Lejonet symboliserar mod, något en biskop 
behöver ha enligt Modéus. Lammet är en symbol 
för Kristus och återfinns även i emblemet för 
Sofia församling i Jönköping som är biskopens 
hemförsamling. De tillsammans anknyter även 
till Paradisversionen i Jesaja kapitel 11 där 
rovdjur och tamdjur lever tillsammans i fred. 
Något vi är ännu inte är framme vid. Delningen 
av fältet syftar också på biskopens roll som 
brobyggare mellan olika grupper. a

Marcus Karlsson

Linköpings 
biskopar
Deras heraldik från medeltid till nutid
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Ett heraldiskt lån som blivit ett av världens 
mest välkända bilvarumärken.

När William Murphy och Lemuel Bowen i 
början av förra seklet började tillverka bilar i 
Detroit, namngav de företaget som en hyllning 
till stadens grundare. 

Sedan starten år 1902 har Cadillac Motor 
Company givit ut mängder av reklammaterial 
som berättar om mannen som lånat bilen sitt 
namn. Redan år 1927 skriver man i ett av dessa 
att även vapnet som pryder företagets bilar är 
hämtat från den franske upptäckresaren An-
toine de Lamothe, Sieur de Cadillac. Vapnet 
påståts ha utformats redan under 1100-talet. 
Man hävdade också att rangkronan antydde att 

Cadillac härstammade från de anrika grevarna av 
Toulouse, som i sin tur var knutna till den franska 
kungahuset. I andra källor talas det dock om att 
släkten Cadillac troligtvis var lågadel.

Men i verkligheten verkar det inte finnas nå-
gon adlig Cadillac familj vilken Antoine Laumet 
kan vara knuten till.

Cadillac tog vapnet själv
De flesta källor är nu överens om att Cadillac 
tagit namnet och förmodligen själv också 
medvetet utformat sitt vapen så att det kunde 
misstolkas som att han stammade från gammal 
adel. Cadillac har troligvis lånat både rangkronan 
och delar av sin tidigare grannes vapen. Denne 
granne var Sylvestre d’Esparbes de Lussan de 

Stålklädda ryttare med 
annorlunda hästkrafter

Cadillacs emblem 2014
Bild: GM

Gout, Baron av Lamothe-Bardigues, (lord 
of Cadillac, Launay and Le Moutet. Tillika 
rådgivare till Parliament i Toulouse.)

Dock var den självutnämde Lamothe-
Cadillac i själva verket av blygsammt ursprung. 
Han föddes Antoine Laumet den 5 mars, 1658 
i St Nicolas-de-la-Grave, Frankrike. Det är när 
han gifter sig år 1687,  i Quebec, Nya Frankrike, 
som han passar på att tillskriva sig själv en adlig 
härkomst. Han hävdar att hans då avlidne far var 
en Jean de Lamothe, Sieur de Cadillac, Launay 
& Semontel, en rådgivare till parlamentet i 
Toulouse. Han uppgav även att hans mor var en 
adelsdam vid namn Jeanne de Malenfant. Men 
i hans officiella födelseattest är noterat att hans 
far var Jean Laumet, biträdande domare vid 

domstolen vid S: t Nicolas-de-la-Grave och hans 
mor var Jeanne Pechagut, en blygsam hemmafru.

Källor hävdar att Antoine de Lamothe 
kände Baron Sylvestre d’Esparbes av minst två 
anledningar: Bardigues, Cadillac, Launay och 
Le Montet är byar och orter som ligger nära 
hans födelseplats, Saint-Nicolas-de-la-Grave, 
samt att Antoines far, Jean Laumet var jurist i 
Parlamentet i Toulouse.

Äventyrliga fransmän
Sönerna till dessa herrar hade förmodligen 
stött på varandra under sina studier. Andra 
sonen i familjen Laumet identifierade sig säkert 
med baronens andra son. Han använde den 
phonetiska likheten mellan hans eget namn 

Cadillacs emblem 1918 års version
Blasonering: Quarterly, 1 and 4: Or a fess between three 

martlets sable, 2 and 3: quarterly gules and argent three bars 
azure. (Kvadrerad: 1:a och 4:e i guld, med en balk åtföljd av 

tre svalor? två över en, allt i svart; 2:a och 3:e kvadrerade: 
1:a och 4:e i rött; 2:a och 3:e i silver,med tre blå bjälkar/

strängar.) Teckning: P Rosenqvist
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och Launay, för att skapa namnet: Antoine 
de Lamothe-Launay. Han tog titeln Sieur (av 
Cadillac), Ett adelstitel utan privilegier, en rang 
som innehas av en familjs andra son. Laumet 
skapade alltså ett nytt namn, identitet och ädlet 
ursprung, samtidigt som han skyddande sig själv 
från möjlig igenkänning av de personer som 
kände honom i Frankrike. 

Det påstås ha varit relativt vanligt att de även-
tyrliga fransmän, som emigrerade till den nya 
världen vid den tiden, tillskansade sig adliga titlar 
och heraldiska vapen av äkta adelsmän hemifrån. 
Adelsmän, av vilka det antogs, aldrig skulle få 
reda på det. Och Laumet var inget undantag. 

Men det är redan vid 24 års ålder, när han 
tjänstgör i det militära som det han påstås att han 
började kalla sig Cadillac. Det var brukligt att 
blivande unga officerare på den tiden skulle anta 
ett så kallat “nom de guerre” - ett krigarnamn. I 
Gascogne anses namn som slutar med “-ac” ha 
en speciell svung. Och Laumet, som var från 
Gascogne där komunen Cadillac ligger, tyckte 
antagligen att namnet klingade väl.

Förebilden är Lamothe-Bardigues vapen 
Så Cadillacs vapen får ses som ett trovärdigt 
montage. Ett vapen byggt på lånade delar som 
Antoine Laumet egenmäktigt satt samman. Han 
fick dock vapnet korrekt och officiellt registrerat 
av de heraldiska myndigheterna i Quebec i Nya 
Frankrike omkring år 1687. Hans uppgifter 
kanske inte var helt enkla att kontrollera.

Vapnet är en kvadrering byggt på Baron of 
Lamothe-Bardigues vapen med ändrade tink-
turer och i andra och tredje kvardreringen kom-
pletterat med ytterligare vapen. Enligt Report 
on Canadian Archives, Ottawa, år 1911 skulle 
det kunna vara Vires i Languedoc eller Albret i 
Gascogne men i min bristfälliga efterfrorskning 
har jag haft svårt att hitta några exempel som 
styrker det.

Enligt GM Heritage Center finns det inga 
uppgifter i Frankrike, av varken någon familj 
vid namn Lamothe-Cadillac eller något dylikt 
vapen annat än det som skapades av Antoine 
Laumet när han var i de nya franska territorierna. 
Men detta till trots, för att citera författaren - 

År 1999 meddelade Cadillac Car Company att de gör 
ytterligare en ändring av sitt emblem, Rangkronan och de 
svarta fåglarna tas bort. De tre blå bjälkarna hade redan 1963 
reduceras till en. Foto: P Rosenqvist

historikern Annick Hivert-Carthew : “ insvept 
i en mantel av lånade anor och identitet ... står 
Cadillac segrande . Han har åstadkommit vad 
många av hans belackare inte lyckades med: ett 
varaktig mästerverk - staden Detroit. Han har 
uppnått odödlighet . “

Cadillac ändrar logotyp
År 2014 visade Cadillac upp ytterligare en ny 
variant av vapnet. Nu har man sträckt skölden 
i sidled och yterligare en gång tagit bort 
lagerkransen som omslöt skölden. Lagerkransen 
har funnits med i Cadillacs emblem till och från 
sedan år 1918. 
Inom biljournalistiken har blossat upp en smärre 
debatt om varför man återigen har ändrat logon 
eftersom  Cadillacs varumärke redan räknas till 
ett av bilvärdens mest manipulerade. Varumärket 
Cadillac har ändrats hela 38 gånger sedan det 
togs i bruk.

Ur ett heraldiskt perspektiv har dock de 
flesta förändringarna av vapnet bara varit 
tolkningar av samma blasonering. Den verkliga 
förändringen heraldiskt sett kom redan runt år 
1960 när man reducerade de tre blå bjällkarna 
till en och år 2000 när man tog bort fåglarna. 
Evolutionen av Cadillacs emblem visar verkligen 
på skillnaden mellan heraldik och varumärke. a

 

Pontus Rosenqvist

Baron Sylvester av Esparbes (eller 
Esparbès) de Lussan, lord of Lamothe 

(tidigare La Motte) Bardigues Vapensköld
Teckning: P Rosenqvist

Källor:  
http://jalopnik.com/cadillac-destroyed-their-logo-and-its-fantastic-1155625598
http://www.cadillacdatabase.org/Dbas_txt/Coatarms.htm
http://dibujoheraldico.blogspot.se/2011/09/hoy-jugaremos-con-iii.html
http://digital.turn-page.com/issue/27279/39
http://www.cadillac1956.eu/detail.html
http://www.cartype.com/pages/1051/cadillac
http://history.gmheritagecenter.com/wiki/index.php/Cadillac_crest
http://www.heraldica.org/topics/automotive.htm 
http://www.answers.com/topic/antoine-laumet-de-la-mothe-sieur-de-cadillac
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Internationella heraldikdagen
För andra året i rad firades internationella 
heraldikdagen den 10 juni. Dagen, som nu kan 
anses vara en tradition, börjar också bli känd 
inom heraldikvärlden. Men i Sverige ligger vi 
efter.

 
Som tidigare noterats i Vapenbilden (VB98) 
firades den 10 juni den Internationella 
heraldikdagen.

 Detta gjordes på en rad olika sätt några 
kan man se på den Community dagen har på 
Facebook (600 medlemmar). Där kan man 
bl.a. läsa om den t-shirt med den ”Badge” som 
Alexander Liptak skapade 2013 för Internatio-
nella heraldikdagen. Den består av en stående 
riddare hållande en lans med en blå flagga varpå 
ett upprest lejon av guld. Denna bild går igen på 
riddarens sköld. Något som anspelar på det vapen 
Godfrey Plantagenet fick när han slogs till rid-
dare 10 juni 1128. Det som är orsaken till att just 
det blev den 10 juni som är den Internationella 
heraldikdagen.

 I holländska Wageningen anordnades dagen 
till ära en endagars heraldiskt symposion under 
ledning av Ralf Hartemink. Vilken är kraften 
bakom den stora sajten med världens kommun-
vapen International Civic Heraldry.

Annars bjöd dagen på att man visade heraldik 
på olika sätt, bland annat genom att hissa vapen-
flaggor eller att visa heraldik på sin Facebooksida.

 
Marcus Karlsson

 

Nya biskopsvapen

Claus Berntsen

I KORTHETI KORTHET

Bild av Ton de Witte för det heraldiska 
symposiet i Wageningen. 

Kombination av Internationella heraldikdagens 
flagga med Wageningens vapensköld.

Ärkebiskop Jackléns vapensköld (ovan) och 
Biskop Tyrberg vapensköld (nedan).
Vapenbilder av  Ronny Andersen

Heraldisk dekoration i 
Konseljsalen
 
I samband med att den nya regeringen till-
trädde, lade en av våra medlemmar Martin 
Sunnqvist märke till att det i konseljsalen 
fanns en heraldisk dekoration. 

Efter kontakt med Kungl. Slottet och Tom C. 
Bergroth har mer information framkommit 
om denna dekoration eller banér som Bergroth 
benämner det. Det är en gåva från Hovstatens 
personal till kungen, i samband med dennes 
40-års regeringsjubileum 2013. Den består 
av Konungens monogram samt det stora 
riksvapnet och landskapsvapnen. Formgivare 
är mottagaren av SHF:s förtjänstmedalj Otto 
von Schwerin. Ursprungligen skall den varit 
tänkt som dekoration i nedre trapphallen på 
Stenhammar slott. Men den har nu istället 
hamnat i Konseljsalen på Kungl. Slottet i 
Stockholm.

 Marcus Karlsson

40-års regeringsjubileum Banér ritat av Otto von Schwerin 

Nordiske Heraldikerkonference 
Den 9.-10. maj 2015 på Sønderborg Slot. 

Arrangeret af
Dansk Heraldisk Selskab og Societas Heraldica Scandinavica.

Tema: NORDISKE HERTUGVÅBENER
PROTEKTOR: H.K.H. PRINS JOACHIM
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Heraldiken blir mer jämställd 
Prinsessan 
Leonores vapen

Nu är även prinsessan Leonore vapenbärare.

Det är Riksarkivets heraldiska enhet som har 
gjort ritningen till prinsessan Leonores vapen 
som presenterades i samband med hennes dop 
den 8 juni i Drottningholms slottskyrka. Vid 
dopet förlänades den unga prinsessan titeln 
hertiginna av Gotland. På så vis blir prinsessan 
gotlänningarnas egen beskyddarinna.

- Det är en stor heder att få rita prinsessan 
Leonores vapen, säger Riksarkivets heraldiska 
konstnär Henrik Dahlström. Och det är 
särskilt roligt att få göra ett hertiginnevapen 
till prinsessan.

Henrik Klackenberg, som är statsheraldiker på 
Riksarkivet, förklarar att vapnets utformning 
följer en sekellång tradition för svenska 
prinsessor: en oval sköld och en speciell krona. 

Vapensköldens komposition består av fyra fält 
och en hjärtsköld, som visar ätten Bernadottes 
vapen. Ett av de fyra fälten visar landskapets 
Gotlands vapen, vilket visar att prinsessan 
Leonore är hertiginna av Gotland. De övriga 

“Det är en stor heder att få rita 
prinsessan Leonores vapen“

Henrik Dahlström

Teckning: Henrik Dahlström

tre fälten med tre kronor och lejon är hämtade 
från Stora riksvapnet.

- Det är mycket länge sedan vi haft en hertig och 
första gången Gotland har en hertiginna.

Vi är så stolta över att Prinsessan Leonore är 
vår beskyddare och att Gotlands vapen ingår 
i prinsessans nya vapen, säger Cecilia Schelin 
Seidegård, landshövding i Gotlands län. a
 

Jesper Wasling

Nya lagar och traditioner inspirerar College 
of Arms att anpassa heraldikens sedvänja till 
nutid, som nu när den nya äktenskapslagen 
träder i kraft i Storbritannien.

Bruket av heraldiska vapen bygger i grunden på 
tradition. 1100-talets Västeuropa anses av de 
flesta som ursprunget för det sätt på vilket vapen 
i dag utformas och används. Men det heraldiska 
bruket är inte fixt och färdigt utan förändras 
med tiden inom ramen för den heraldiska 
traditionen. I de flesta länder bygger heraldiken 
i stort på sedvana och praxis. I vissa fall finns 
det dock formellt fastställda regler och då krävs 
aktiva beslut för att förändra det heraldiska 
bruket och anpassa det efter nya tiders krav och 
önskemål. Ett exempel på detta kom tidigare 
i år då vapenkungarna vid College of Arms i 
London gjorde ett tillägg till reglerna om vapen 
för äkta makar. 

I England och Wales infördes i mars 2014 
möjligheten för samkönade par att ingå äkten-
skap. Sedan 2005 har det funnits en möjlighet för 
samkönade par att ingå registrerat partnerskap, 
men nu har alltså möjligheten till traditionellt 
äktenskap utökats. Det var för att anpassa det 
heraldiska bruket till den förändrade äkten-
skapslagstiftningen som College of Arms fattade 
sitt beslut.

Enligt tidigare regler kan vapen för en man 
och hustru kombineras i en och samma sköld 

genom att mannens vapen placeras på den heral-
diskt högra sidan medan kvinnans vapen placeras 
på den heraldiskt vänstra sidan. Samkönade par 
kommer nu att kunna göra likadant, med den 
skillnad att respektive make alltid för sitt vapen 
på den heraldiskt högra sidan i sin version av det 
kombinerade vapnet. För män tillkommer det att 
respektive make kan placera sin hjälmprydnad 
över skölden. Varje make kommer alltså att ha 
sin distinkta version av de sammanförda vapnen. 
För kvinnor gäller särskilda regler om någon av 
makarna kan göra anspråk på att föra vidare vap-
net på sin sida, en så kallad heraldisk arvtagerska 
(heraldic heiress).

Liksom tidigare kan en gift man eller kvinna 
välja att endast föra sitt eget vapen. Tidigare 
skulle kvinnan i sådant fall brisera sitt vapen 
genom tillägg av ett bitecken i form av en liten 
sköld. Denna brisyr är numera frivillig.

College of Arms beslut gäller för England, 
Wales och Nordirland. Det lokala parlamentet 
har dock inte tagit något initiativ till att samkö-
nade äktenskap, så än så länge gäller beslutet i 
praktiken endast England och Wales. Efter beslut 
av det skotska parlamentet kommer samkönade 
äktenskap att införas i Skottland i december 
2014. Det återstår att se vad Lord Lyon fattar 
för beslut med anledning av det.  a

 Jens Christian Berlin
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En levande heraldisk tradition – Kungl. Sera-
fimerordens vapensköldar. Under sommaren 
har de varit utställda i Riddarholmskyrkan.
 
Riddarholmskyrkan, där Serafimersköldarna för 
avlidna riddare och ledamöter hängs upp, var 15 
maj till 15 september 2014 den stämningsfulla 
inramningen för denna utställning.

 Där traditionen med att måla vapensköldar 
för riddare och ledamöter av Serafimerorden 
(Sveriges främsta orden instiftad 1748) belystes. 
Fram steg också de vapenmålare vars verk man 
kan beskåda i kyrkan. Med en tyngdpunkt på 
David Friefeldt och Bengt Olof Kälde, vilka till-

sammans legat bakom huvuddelen av de sköldar 
som uppmålades under 1900-talet. Båda med en 
distinkt heraldisk stil. Vilken det jämte andra 
konstnärer det gavs prov på inte bara i kyrkan 
utan också i utställningen. Där också den nye 
Vapenmålaren Leif Ericsson fanns representerad 
med HKH prinsessan Estelles Serafimersköld. 
Som högst levande kan hennes verkliga sköld 
tillsammans med övriga levande medlemmar av 
Serafimerorden, de vars sköldar finns uppmålade 
vill säga, att beskåda i Ordenssalen på Kungliga 
slottet. a

Marcus Karlsson

 
Serafimersköldar i 
Riddarhomskyrkan

Historisk konst lockade göteborgare
Göteborgsheraldiker samlades den 27 sep-
tember till heraldisk träff och formellt möte 
med Göteborgs heraldiska sällskap.

 
En handfull entusiaster samlades för att umgås 
och tillsammans ta del av den historiska konsten 
på Göteborgs konstmuseum. Under sommaren 
har man där visa utställningen En målad historia, 
som trots sin frånvaro av vapensköldar ändå är 
med sig ett heraldiskt tema. För vad är heraldiken 
om inte en form av målad historia, ofta med en 
önskan att visa upp utvald version av historien.

 
Berlin om Keyser
Efter mötet samlades alla till ett enkelt samkväm 
där Jens Christian Berlin berättade om arbetet 
med den kommande nyutgivningen av Keysers 
vapenbok. Det är ett stort arbete eftersom 
vapenboken ska förses med kommentarer som 
visar på skillnader och olikheter mellan de många 
Keyser-upplagor som finns.

Keyser var en bokförläggare som i mitten av 
1600-talet lät publicera en vapenbok med de då 
introducerade ätternas vapen. Vapenboken fick 
emellertid stark kritik och Keyser tvingades dra 
in sina böcker, varför det idag endast finns en 
handfull exemplar bevarade. Tre av dessa har 
genom Svenska Heraldiska Föreningens försorg 
blivit digitaliserade och publikt tillgängliga via 
Kungliga biblioteket. 

Jens Christian Berlin är huvudredaktör i 
arbetet där det ännu inte är klart hur en nyutgiv-
ning ska se ut men helt klart att den ska bli av 
inom två tre år.

Rejäl ordbok
Föreningens andra bokprojekt är den heraldiska 
ordbok som Jesper Wasling skriver på. Det 
bygger på en genomgång av all svensk heraldisk 
litteratur för att finna definitioner på begrepp 
som både är giltiga idag och som ger förståelse 
för hur orden användes förr. Boken kommer att 
kompletteras med beskrivande bilder och annan 
illustrering för att ge en bred förståelse för hur 
heraldiken utvecklats.

Det nordiska heraldiska sällskapet uppdaterar 
för övrigt nu den samnordiska ordlista som Jan 
Raneke var redaktör för i mitten av 1980-talet, 
och som gavs ut med stöd av Svenska national-
kommittén för genealogi och Heraldik.
Jesper Wasling är huvudredaktör

 
Kommande vapenbok
Ett tredje bokprojektet har Claus Berntsen som 
redaktör. I målande ordalag berättades om den 
moderna vapenbok som SHF planerar ge ut 
under 2015. Det är en sammanställning av de 250 
först registrerade vapnen i Svenskt Vapenregister. 
Här kommer alla vapen att presenteras med 
både svensk och engelsk blasonering samt 
vapenbilderna från SVK. Ett femtiotal vapen 
som har målats upp av en heraldisk konstnär och 
som visar på den heraldiska konsten i Sverige idag 
kommer även de att tas med. a

 

 

Jesper Wasling
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Vad visste medeltidssvensken om sin om-
värld? Ganska mycket, åtminstone pilgrims-
resenären Påvel Måg, den flitigaste pilgrim vi 
känner till från svensk medeltid.

En man vid namn Påvel Måg meddelar den 25 
januari 1421 att han fullgjort allt det som Olof 
Nilsson förelagt honom. Detta har inneburit att 
Påvel fått ge sig ut på omfattande pilgrimsfärder, 
i vissa fall flera gånger till samma ort. Han 
har varit i Rom och Santiago de Compostela. 
Aachen, Köln och Wilsnack säger han sig ha 
besökt tre gånger. Andra resmål som prickas 
av är Maastricht och Einsiedeln. Av nordiska 
helgonorter nämns Sankt Olof (Trondheim), 
Sankt Erik (Uppsala), Sankt Eskil (Eskilstuna), 
Vadstena, Sankt Nils (Hermansson) i Linköping, 
Sankt Enevald i Lister (Sölvesborg ). Påvel 
avslutar listan med kommentaren att det finns 
fler platser som han inte förmår räkna upp: ”oc 
flere stads som jag ey kan næmpna” (fjärde raden 
från slutet). 

Påvel Måg skriver sitt namn som ”Pawl Magh” 
(första och andra raden i brevet). Sigillet med 
bomärke tyder på att han var borgare i Nykö-
ping. Varför har Olof Nilsson tvingat honom 

att företa alla dessa resor? En möjlig förklaring 
är att Påvel hade dräpt en släkting till Olof och 
därför ålagts pilgrimsfärderna som en del av en 
uppgörelse mellan parterna. I sådana fall kunde 
resor till något eller några av de stora europeiska 
resmålen, till exempel Santiago de Compostela 
och Rom, bestämmas vid sidan av mera närlig-
gande vallfartsorter. Många svenskar gjorde 
pilgrimsresor under medeltiden, men Påvel Måg 
är sannolikt en av få som besökt så många av 
Europas pilgrimsmål. Man får förmoda att han 
hade varit på resa i många år innan han nu kunde 
säga att botgöringen var fullbordad.

Riksarkivets heraldiska skatt
Det här brevet är bara ett av de rusentals som 
man nu kan hitta i Riksarkivets databas över 
medeltidsbrev. Pergamentsbrevet förvaras idag 
i Riksarkivet. I databasen över medeltidsbreven 
(http://sok.riksarkivet.se/sdhk) är det registrerat 
som SDHK nr 19602. a

Jesper Wasling

En globetrotter 
från Nyköping

Bilden visar brevet och dess tre bevarade sigill. De tillhör 
Påvel själv (längst till vänster) och två andra personer från 
Nyköping som intygar riktigheten, nämligen rådmannen 
Rörik,Skomakare och borgaren Lambrekt. Foto: Riksarkivet.
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Frimurarekonferens
Frimurareföreningen EOS har tagit ett 
anmärkningsvärt initiativ. I samarbete med 
Svenska Heraldiska Föreningen och Societas 
Heraldica Lundensis genomfördes ett semina-
rium om heraldik i Lund den 26-28 september 
2014.

 
Idén med seminariet var att med inbjudna 
nordiska föredragshållare på ena sidan presentera 
heraldikens historia, betydelse och regler, och 
på andra sidan se på detta i förhållande till 
frimurarheraldiken som har en lång och stark 
tradition, men som inte alltid har kunnat 
karaktäriseas som bra heraldik.

Förre Heraldicus Magnus inom danska frimu-
rarna, Nils G. Bartholdy, talade om ”Frimurerisk 
skandinavisme. Danske frimurerbrødres våbe-
ner som følge af medlemskab i svenske loger i 
1850’erne”. Innan kung Frederik VII införde 
frimurarnas högsta grader i Danmark, var danska 

frimurare tvungna att bli medlemmar i svenska 
frimurarloger för att uppnå dessa grader, och 
därmed framkom många danska frimurarvapen 
i Sverige.

Docent Eric Bylander talade initierat om 
att ”Välja valspråk – vad och varför?” Ett bra 
valspråk skall på ett retoriskt plan både förklara, 
förtydliga och fördjupa vapnet, och i bästa fall 
inte bara spegla vapentagarens personlighet och 
självuppfattning, utan likväl även andras uppfatt-
ning av honom.

Kaare Seeberg Sidselrud från Norge talade om 
”Dagens regler og rutiner for våpen for brødre 
i DNFO og Minnehallen i Stamhuset i Oslo 
som dokumentasjon på forskjellige tradisjoner 
innen norsk frimurerheraldikk”. Det blev inte 
bara en storartad exposé över frimurarheraldik i 
största allmänhet, men i synnerhet en enastående 
möjlighet för åhörarna att begrunda förhållandet 
mellan vapnens heraldiska kvalitet, vapentagares 

och vapenmålares heraldiska kunskaper och hur 
mycket synen på bättre och sämre heraldik har 
ändrat sig.

Efter lunchen genomgick Claus Berntsen 
”Heraldikens grunder”, områden som defini-
tionen på heraldik, dess uppkomst och historia, 
grundprinciper och beståndsdelar, färgregler, 
blasoneringsteknik, etc. I synnerhet detta före-
drag gav anledning till en längre diskussion som 
visade olika uppfattninger om hur strängt de 
heraldiska reglerna bör följas. Var går gränsen 
mellan heraldikens regler och den konstnärliga 
friheten? Skall ljus och skuggor på en sköld 
uppfattas som flera färger eller schatteringar av 
en och samma färg? Hur kan man på bästa sätt 
visa om en vapenritning avbildar en platt eller 
välvd sköld?

Seminariets andra ändamål var att låta heral-
diker och heraldiska konstnärer sammanträffa 
med frimurarbröder som funderade på eget va-

pen. Många var de som hade tagit med släkt- el-
ler personvapen som kunde bilda underlag för 
ett framtida frimurarvapen. Papper och färger 
kom fram på borden, idéer framlades, ritningar 
gjordes och allt diskuterades livligt under den 
praktiska ”workshoppen” som följde. Intresset 
och kreativiteten var tydlig och ljudnivån visade 
att här hade arangörerna träffat prick. Ett stort 
heraldiskt intresse fanns och kunde tillgodoses. 
Väl om det i framtiden även kan medföra flera 
medlemmar i de heraldiska föreningarna.

Jur. dr. Martin Sunnquist och kungliga va-
penmålaren Ronny Andersen från Köpenhamn 
avslutade dagen med ”Att låta registrera och 
publicera sitt vapen”. Både Svenskt Vapenre-
gister och Skandinavisk Vapenrulla registrerar 
och publicerar vapen. Den förra granskar och 
godkänner vapen främst i Sverige medan den 
senare publicerar vapen från alla nordiska länder. 
Svenskt Vapenregister publicerar vapenteckning-

Martin Sunnqvist förbereder 
sitt föredrag

Varje frimurare från grad 8 uppmuntras att ta sig en vapensköld. Här ligger några 
från skånelogerna. Samtliga fotografier: Kaare Seeberg Sidselrud

Claus berntsen bistår under workshopen. 

Carl-Thomas von Christierson och ronny Andersen samspråkar vid frimurarekonferensen i Lund. 
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arna i Vapenbilden, Svenska Heraldiska Förening-
ens medlemstidning. Vapnen är här teckningar i 
mindre format. Skandinavisk Vapenrulla ges ut av 
Societas Heraldica Scandinavica och publicerar 
vapnen i större format i högsta möjliga konst-
närliga kvalitet. För båda gäller att registrering 
och publicering inte ger något rättsligt skydd av 
vapnet, endast att vapentagaren för detta vapen 
och att vapnets officiella blasonering anförs. 

Seminariet inramades av en sammankomst i 
grad I fredag kväll för frimurarna på EOS med 
den traditionella efterföljande brödramåltiden 
öppen även för seminariets gäster. Lördag kväll 
samlades flera av deltagarna på Grand Hotel i 
Lund och avnjöt middag ”Anno 1899” i anled-
ning av hotellets 115-årsjubileum. För de enga-
gerade fanns möjligheten att på söndagen delta 
i Dansk Heraldisk Selskabs utfärd till Vallø slott 
och staden Køges medeltidskyrka.    

Det är att gratulera Frimurareföreningen 
EOS, Societas Heraldica Lundensis och svenska 
Heraldiska Föreningen med genomförandet av 

detta arrangemang. De heraldiska föreningarna 
kämpar för att nå ut till intresserade och värva 
nya medlemmar och söker ständigt nya vägar i 
denna strävan. Ett är att möta potentiella med-
lemmar där de befinner sig, söka upp de som med 
stor sannolikhet kommer att intressera sig för 
eller får behov av ett eget vapen. Frimurarna är 
en sådan grupp. Här finns heraldiska konstnärer 
som tar fram nya vapen och som kan tänkas 
vara intresserade i att se på heraldik i ett större 
sammanhang och i sällskap med andra heral-
diker. Bland frimurarbröder finns behovet för 
möjligheten att utbyta vapenidéer och få svar på 
frågor rörande det egna vapnet. Inte minst finns 
behovet för något så enkelt som upplysningar om 
var man hittar en heraldisk konstnär och hur man 
får reda på om det är en bra konstnär som det 
lönar sig att samarbeta med. Seminariet i Lund 
visade ett bra sätt att lösa dessa många frågor och 
det gav stort utbyte också åt en icke frimurare. a
 

Carl-Thomas von Christierson

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

Annons
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Epitafier i svenska kyrkor
Borgå domkyrka i Finland. Foto: Barbro Thörn

Att inventera svenska begravningsvapen 
har länge stått högt upp svenska heraldikers 
önskelistor. Tack vare billigare teknik och 
ett stort engamang från människor runt om i 
landet är drömmen på väg att förverkligas.

Redan i början av 1900-talet gjordes upprop 
för att samla in fakta om den svenska 
begravningsheraldiken och sedan dess har ett 
antal olika initiativ tagits i denna riktning. Ett 
stort krux i sammanhanget har varit att den 
största delen av vapensköldarna hänger i kyrkor 
runt om i landet. Även om merparten av vapnen 
finns söder om Dalälven, så är det ändå ett stort 
geografiskt område att röra sig på för att kunna 
göra en heltäckande inventering.

Den mest ingående undersökning som 
gjorts är sannolikt den som Inga von Corswant-
Naumburg har genomfört i Skara stift och som 
publicerades 2006 med ett supplement 2010. 
von Corswant-Naumburg har även behandlat 
ett stort antal vapen i sin doktorsavhandling från 
1999, även om den inte på samma uttömmande 
sätt behandlar alla förekommande vapen inom 
ett geografiskt område. Det svenska riddarhuset 
påbörjade på 1990-talet en inventering och efter 
att ha legat nere under en tid återupptogs den 
2007. Resultatet av inventeringen har blivit en 

databas som dock inte är tillgänglig via Internet. 
En liknande inventering har gjorts i Finland.

Ett helt privat initiativ till att samla uppgifter 
om och bilder av begravningsvapen har nyligen 
gjorts av Jonas Magnusson i Uppsala, till vardags 
informationsadministratör på Läkemedels-
verket. Han har dels skapat en webbplats med 
adressen www.epitafier.se, dels har han skapat 
en grupp på Facebook med namnet Svenska 
epitafier. Som namnet antyder är det inte bara 
begravningsvapen som berörs utan även epitafier 
utan heraldiskt innehåll. Genom att använda 
Facebook för att skapa kontakter med personer 
intresserade av heraldik, kyrkohistoria, släkt-
forskning och kulturhistoria i största allmänhet 
har ett relativt stort antal vapen kunna inkluderas 
på en kort tid. Barbro Thörn har varit en av de 
flitigaste fotograferna och vi har fått ta del av 
hennes bilder för den här artikeln.

Den som är intresserad av att delta i denna 
inventering kan gå med i Facebook-gruppen. Där 
kan bilder publiceras och uppgifter om vapnen 
diskuteras. Vapnen kommer sedan efterhand 
att läggas över på webbplatsen. Där kan sedan 
vapnen sökas efter namn, plats, län med mera. a

  Jens Christian Berlin

Nottebäcks kyrka. Löjtnanten vid Södra skånska kavelle   
riregementet, Johan Örnecrantz, 1657-1698. Han avled 
på Horna i Fagerhults socken Kalmar län och begravdes i 
Nottebäcks socken, Kronobergs län.  
Foto: Barbro Thörn

Sollentuna kyrka (A).  Axel von Axelson 1790. (von fersen) 
Foto: Barbro Thörn

På smidesgallret till det hålbonäska gravkoret i Sköldinge 
kyrka (D) (Stenbock) Foto: Barbro Thörn
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De dolda kvinnorna på 
Skarhults Slott
De dolda kvinnorna på Skarhults Slott
Lördag den 30 augusti genomförde Svenska 
Heraldiska Föreningen och Societas He-
raldica Lundensis en gemensam utflykt till 
Skarhults Slott drygt 20 kilometer nordost 
om Lund.
 
Ägarfamiljen von Schwerin hade med en 
storartad utställning ”Den dolda kvinnomakten 
– 500 år på Skarhults Slott” för första gången 
öppnat slottet för allmänheten. En engagerad 
och mycket kunnig historiestuderande från 
Lunds Universitet guidade och skapade en 
fin och inkluderande atmosfär genom en 
avbalanserad berättelse om inte bara slottets 
historia och dess, i flera fall, kvinnliga ägare, som 
administrerade och förkovrade det stora godset, 
utan också dramatik, romantik och kuriositeter.

Det blev en vandring genom seklerna. Från 
Skånes danska tid och ätterna Rosensparre och 
Rosenkrantz på 1500-talet, förbi Beata König-

smarck och Sveriges stormaktstid och vidare till 
Christina Piper och hennes gemål greve Erik 
Brahe, som dömdes till döden för medverkan i 
revolutionsförsöket år 1756.

Ståndssamhällets fall och Sveriges demokra-
tisering representerades av två kvinnor. Först 
Martina von Schwerin, f. Törngren, vars 
förmögenhet gjorde det  möjligt för hennes 
son att köpa Skarhult. Sedan Maria Kaunitz, en 
torpardotter och uppasserska på Järnvägshotellet 
i Lund, som genom sitt giftermål med professorn 
vid Lunds Universitet, Hugold von Schwerin, 
och deras son säkrade en manlig arvinge till 
Skarhult. Slottsfrun Margaretha von Schwerin 
ledde på 1940-talet Skarhult in i en ny tid med 
grundandet av en uppmärksammad hushållss-
kola på slottet.

I den nuvarande ägarfamiljen representerar 
Alexandra von Schwerin den moderna och 
aktiva slottsfrun, som tillsammans med sin man 
engagerar sig i jordbruksverksamhet, natur- 

och byggnadsvård, kulturarv och godsförvalt-
ning. Hennes intresse för Skarhults historia 
och speciellt de många kvinnor som fått stå i 
bakgrunden, fast de i själva verket var centrala 
aktörer, är bakgrunden för utställningen ”Den 
dolda kvinnomakten” och den ideella föreningen 
Skarhults Minne som arrangerade utställningen 
och gav ut boken med samma namn. Se mera på 
slottets hemsida http://skarhult.se/ .

Men heraldiken då? Visst! Ätten von Schw-
erins vapenflagga med stamvapnet, i silver en 
röd romb, var hissad över ena flygelbyggnaden 
och tog sig bra ut i blåsten. Över trapptornets 
ingångsportal sågs von Schwerinvapnet med 
friherrekrona och vapnet för danska uradelsätten 
Rosenkrantz, märkligt nog spegelvänt. På väggen 
inne i trapphuset sågs de olika ägarsläkternas vap-
en och i ett hemtrevligt hörnrum fanns ett flertal 
vapen målade på takvalven, bland andra grevarna 
Stenbock, De la Gardie och von Königsmarck, 
friherrliga vapnet von Koskull och adelsvapnet 

Rosenkrantz, det sista även här spegelvänt.
Efter välbehövlig fika i slottskällaren gick 

vandringen till kulturminnet Skarhults kyrka. 
Kyrkan uppfördes 1150-1175 i romansk stil och 
är helgad åt S:t Nikolaus. Mette Rosenkrantz 
lät omkring 1565 bygga om tornet och koret 
och inrättade ett gravvalv för sin första man, 
Sten Rosensparre, som avled 1565. Graven är 
markerad av en stor sten med hans och Mette 
Rosenkrantz åtta anvapen.

Med detta var utflykten officiellt avslutad, 
men traditioner är till för att följas, och därför 
avslutades dagen med middag, dock inte som 
vanligt på Grand Hotell eftersom det var bokat 
för ”Humorfestival”, utan i stället på “Klosterga-
tans vin & delikatess”. a 

                                                            

                                                                                                        

             Carl-Thomas von Christierson

Fotografier av Henric Åsklund
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Finsk territoriell 
heraldik i ny bok

Bokrecension

Författare: Jussi Iltanen
Titel: Suomen Kuntavaakkunat/Kommunva-
pen i Finland
Förlag: Karttekeskus
ISBN: 978-952-266-092-3.

 

Nu finns de nuvarande finska kommunvapnen 
samlade i en bok genom författaren Jussi Iltanen 
som förra året utkom med boken Suomen 
Kuntavakkunat/Kommunvapen i Finland.

Boken behandlar inte bara de finska kommu-
nernas vapen utan även vapnen för landskapen 
och de 2009 avskaffade länen. Kommunvapnen 
är dock bokens huvudtema och dessa presenteras 
efter nuvarande landskapsindelning. Förutom 
dagens versioner har författaren tagit med olika 
historiska varianter. Här finns också några av 
den ryske heraldikern baron Boris Köhnes 
vapenförslag för finska städer som skapades på 
1800-talet enligt det mönster Köhne skapat för 
den ryska delen av imperiet. Den största delen 
av dessa kom dock att stanna på förslagsstadiet.

Efter den finska självständigheten kom den 
kommunala heraldiken att efter en lite sökande 
början att blomma ut på 1950-talet med namn 
som Gustaf von Numers, Olof Eriksson, Ahti 
Hammar och Tapio Vallioja. Några av dessa 
uppmärksammas med faktarutor i boken, dessa 
är dock endast på finska. Det är synd, för det 
arbete de finska heraldikerna då presterade för-
nyade hela nordens sätt att se på heraldik och har 
stor betydelse för hur vi idag komponerar vapen.

För varje vapen finns bild och en blasonering 
(i en del fall även på svenska). Dessa bilder kanske 
är lite små i mitt tycke, men ändå fullt synbara. 
Intressant är att man även tagit med de ”min-
nesvapen” som skapats för staden Petsamo och 
kommunerna på Karelska näset, vilka 1945 fick 
avträdas till det dåtida Sovjetunionen och nu är 
del av Ryska federationen.

På det hela är det en bok som väl fyller sin 
plats som kunskapskälla om den finska territo-
riella heraldiken även om man inte är så kunnig 
i det finska språket.

Marcus Karlsson

SHF Nya Hemsida

RECENSIONER I KORTHET

Annons

Vapenbilden #101 utkommer 
i februari 2015

Svenska Heraldiska Föreningens hemsida har 
fått nya kläder och massor av nytt innehåll.

Nu är den nys hemsidan sjösatt. Webbplatsen 
är laddad med mängder av nyheter och artiklar. 
Ny struktur gör det enkelt att hitta i materialet.

Sidan är uppdelad på Föreningen, Projekt, 
Kunskapsbank men det finns även avdelningar 
där man kan hitta medlemmarnas vapen, va-
penbilden och matriklar. Givetvis finns det en 
dikektlänk till forumet.

Även om hemsidan är under uppbyggnad så 
kan man redan nu passa på att botanisera på den   
under Julhelgen.

heraldik.se

Paketerbjudande till Tjugondag Knut!

1 st. Inledning til heraldiken 100 kronor
3 st. Inledning til heraldiken 150 kronor

I båda paketen ingår 1 ex. av Heraldik för nybörjare och Medeltidens härold

Beställ hos lennart@heraldik.se eller 
på www.heraldik.tictail.com - Porto ingår.
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Nya medlemsvapen
Här presenterar vi de vapen för våra medlem-
mar i SHF som inte kom med i den senaste 
matrikeln. 

Skaran av medlemmar som använder vapen-
sköld växer stadigt. Och vi försöker uppdatera 
våra register så gott det går. 

Om du har ett vapen som inte finns med i vår 
matrikel, kontakta då vår härold Martin Trägen 
på tragen@heraldik.se

Ditt vapen behöver inte vara registrerat men 
det ska finnas sannolika skäl för att det ska 

godkännas av någon heraldisk auktoritet innan 
vi låter publicera det som ett medlemsvapen. 

Tänk på att en publicering i vapenbilden inte 
innebär en registrering av ditt vapen eller att 
föreningen på något sätt går i god för din rätt 
till vapnet. Det är endast en publicering av det 
vapen du anser dig ha att föra. 

Önskar du köpa ditt vapen som en svartvit 
linjeteckning ombeds du kontakta vår tecknare, 
Ronny Andersen, ronny@heraldik.se. Han en-
sam står för försäljningen av vapenbilderna. 

Martin Trägen

SV-252 Lars Dannvik, Enköping

Sköld: Genom ett mantelsnitt delad i svart och silver, vari tre röda hjärtan, ordnade ett 

över två. 

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver. 

Hjälmprydnad: Två bepansrade armar, i obehandskade, knäppta händer hållande ett 

ankarkors, allt av silver.

Andreas Anderberg, Hjärup

Sköld: I silver ett genomgående blått andreaskors, däröver en blå ginstam belagd med 

en balansvåg av silver. 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver. 

Hjälmprydnad: Två uppkommande blåklädda armar med händer av silver hållande en 

grön krans varav dexter hälft av lagerblad och sinister av eklöv.

SV-262 Claus Dehlin, Falun

Sköld: Delad i blått, vari två korslagda kanonrör av guld, och silver, vari en röd spets belagd 

med tre ankare av guld och åtföljd av två brinnande svarta granater. 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. 

Hjälmprydnad: En svart pyramid mellan två örnvingar, dexter delad i silver och rött och 

sinister i rött och silver.

Erik Eriksson, Hörnefors 

Sköld: I guld ett rött genomgående andreaskors belagt med två korslagda svärd av silver 

med fästen av guld, åtföljt nedan av en grön tistel med blomma av purpur. 

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld. 

Hjälmprydnad: Ett uppstigande rött lejon med blå beväring, hållande ett svärd av silver 

med fäste av guld.

SV-266 Marcus Gulin, Göteborg

Sköld: I blått en dextervänd falk med upplyfta vingar och röd beväring hållande i klorna 

en borg, allt av guld. 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. 

Hjälmprydnad: En borg mellan två vingar, allt av guld..

SV-263 Peder Falk, Ervalla

Sköld: I ett av guld och svart ginstyckat fält, ett avslitet falkhuvud av motsatta tinkturer 

och med röd beväring. 

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld. 

Hjälmprydnad: Två svarta vingar, dexter belagd med en hammare av guld, sinister med 

en spade av guld.

Gunnar Wester, Hörnefors

Sköld: I silver sju röda rosor med gröna foderblad, ordnade två över tre över två, därunder 

en blå oskaftad treudd. 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver. 

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av silver med röd beväring, hållande ett svart ankare 

med dubbel tross av guld.

SV-268 Henrik Broman, Hult

Sköld: I rött en genomgående bro med tre spann, uppskjutande ur en av en vågskura 

bildad stam och åtföljd ovan av ett ankarkors, allt av guld. 

Hjälmtäcke: - 

Hjälmprydnad: -

SV-264 Christian Svensson, Kristianstad 

Sköld: I rött en liggande hjort av guld, däröver en av en tinnskura bildad ginstam av guld. 

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld. 

Hjälmprydnad: En bevingad jordglob, blå med kontinenter av guld, med dexter vinge 

blå och sinister av guld. 

Victor Carlson, Tyresö

Sköld: I rött en grön balk avgränsad ovan och nedan av strängar av silver, åtföljd ovan 

av en stående knuten pansarnäve av silver och nedan av en svart salamander omgiven 

av en flamma av silver. 

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver. 

Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, den mellersta grön och de yttre röda.

FÖRENINGSNYTT FÖRENINGSNYTT
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Nya medlemmar
1/9 2014 – 31/11 2014

Peder Norman
Kyrkbyn 
733 75 Möklinta

Hans-William Jöngard
Önneslövs egendom 981, 
247 98 Genarp

Irene Wållertz 
Tannenweg 7 
CH-4528 Zuchwil

Matthias Svensson 
Häradsvägen 22 B 
372 60 Bräkne Hoby

Claus K Berntsen ersätter Lars C Stolt som 
ledamot i Svenska Vapenkollegiet. 
 
Claus blir ett värdefullt tillskott, inte minst 
genom sin kunskap om kyrklig heraldik - en 
kompetens som kollegiet tidigare saknat.

Claus är idag vice ordförande i SHFs styrelse 
och ledamot i SHS styrelse.

Svenska VapenKollegiet ser fram emot att få 
Claus med i kollegiet.

Redaktionen

Berntsen ny ledamot i SVK

Bede ersätter Trägen

Claus K Berntsen Foto: H. Åsklund

AnnonsFÖRENINGSNYTT

Stefan Bede tar över som webbredaktör efter 
Martin Trägen, som ska koncentrera sig på 
häroldssysslan och styrelseuppdraget.
 
Bede, som efter dryga 20 år i styrelsen är välkänd 
för våra medlemmar, har haft uppdrag inom 
föreningens flesta verksamhetsområden. Men 
aldrig tidigare hemsidan. Nu tar han över som 

webbredaktör efter att under hösten varit 
projektledare för den nya hemsidans form och 
struktur.

Stefan låter hälsa att den som är intresserad av 
att vara behjälplig i redaktionen är välkommen 
att mejla honom på bede@heraldik.se
 

Redaktionen

heraldik.se/svk

Är du på väg att skaffa dig ett familjevapen?
Eller har du redan ett?

Anmäl det då till Svenska vapenkollegiet och få det 
granskat av Sveriges främsta heraldiker!

Vapenkollegiet garanterar att ditt vapen får en korrekt 
blasonering, är unikt i vår heraldiska kultursfär och följer 

heraldisk sed och praxis känd sedan hundratals år.

Allt för endast 300 kronor. Kontakta SVK redan idag!
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