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Bästa medlemmar,
Efter att ha tecknat hundratals medlemsvapen till 
sju matriklar under en dryg tioårsperiod tackar 
Ronny Andersen för sig. När Ronny började som 
matrikeltecknare 2003 var han en ung och lovande 
heraldisk konstnär. Idag är han en etablerad och 
ledande dito, kunglig vapenmålare vid danska 
Ordenskapitlet, mottagare av prestigefulla Prix 
Gustaf von Numers, heraldiskt sakkunnig vid 
danska Riksarkivet, associerad medlem av Académie 
Internationale d’Héraldique, etcetera. Ronnys 
fantastiska teckningar har varit avgörande för 
matrikelns popularitet och framgång. Det har 
varit en ynnest för föreningen att kunna erbjuda 
alla medlemmar att få sina sköldar ritade av en 
konstnär av den kalibern. Ett innerligt tack till 
Ronny för insatsen och ett varmt välkommen till 
Kim Dohm-Hansen, som kommer att teckna nya 
vapen till matrikeln 2015. Kim är idag en ung och 
lovande tecknare vars konstnärliga utveckling vi ser 
fram emot att följa framöver.

Jag vill även utrycka ett stort tack till förtjänst-
medaljör Clara Nevéus, statsheraldiker 1983-1999, 
för hennes insatser i Svenska Vapenkollegiet. Clara 
har av hälsoskäl måst avsäga sig sitt ledamotskap 
efter att ha suttit i SVK sedan dess instiftande 2006. 
Styrelsen har beslutat att tills vidare lämna en plats 
ledig i kollegiet, som består av minst fem och högst 
sju ledamöter.

Avslutningsvis vill jag uppmärksamma att den 
åttonde nordiska heraldikkonferensen går av stapeln 
i Sønderborg 9-10 maj i år. Missa inte detta tillfälle 
till både heraldisk lärdom och trivsamt samkväm 
med heraldiker från hela Norden.
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Program

12.45 Spikning av föreningens fana (del 3 av 3)

13.00 Inledning

13.15 Förtjänstmedaljörer 2015

13.30 Medaljörföredrag av Thorleif Aiff: 
En träbildhuggares väg från bild till 3-dimensionellt verk

14.15 Medaljörföredrag av Tom S. Vadholm: 
Felles konger av Norge og Sverige – Spesielle forhold i 
deres våpenmerker

15.00 Kaffe

15.30 Föreningsstämma
Föredragningslista enligt stadgarna, med behandling av
följande framställning från styrelsen:
-Budget 2015

Och denna motion från medlemmarna:
-Heraldisk utställning

16.30 Avrundning följt av fritt samkväm inför middagen

18.00 Middag

Årsmöte i Lund 21 mars 2015
Svenska Heraldiska Föreningens styrelse kallar till föreningsstämma 

lördag 21 mars 2015 på Grand Hotel i Lund.

För frågor hänvisas till mötessamordnare, vice ordförande, Claus Berntsen 
(claus@heraldik.se, 0731–50 29 39)

Till mötet behövs ingen anmälan och deltagande är kostnadsfritt, men för trerättersmiddagen måste 
vi ta en avgift på 200 kronor för medlemmar och 375 kronor för övriga. Anmälan är bindande och 
görs genom att beloppet  sätts in på SHF:s PG 22 27 90 - 8. Anmäl er senast den 9 mars och glöm 
inte att skriva ”Årsmötesmiddag” och namn på inbetalningen!

Varmt välkomna!
Styrelsen
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I Torslanda kyrka utanför Göteborg finns en 
bevarad dopskål från barocktid.
Vem donerade skålen? De två vapnen ger svaret.

 
På skålens kant finns två adelsvapen ingraverade 
under ett monogram, ”B P D”.

1) Till vänster syns en vapensköld med en 
månskära öppen åt dexter (Fädernevapnet).

2) Till höger syns en kluven vapensköld med 
en halv örn i dexter, jämte två balkar i sinister 
(Mödernevapnet, jfr. Björlanda kyrka).

En snabb slagning i Jan Ranekes ”Svensk 
adelsheraldik” visar att de två vapnen tillhör 
släkterna Måneskjöld och Brun.

Gravyren står för Bodil Peders dotter Må-
neskjöld (ca 1600 – ca 1660), dotter till Peder 
Knudsen Måneskjöld till Olsnäs i hans andra 
gifte med Birgitte Brun i Vä.

Bodils far, Peder Knudsen Maaneskiold på 
Olsnäs, var född 1529 i Arlösa, Enslöv, i Hal-
land, och dog före 30 oktober 1607 på Olsnäs, 
Stenkyrka, på Tjörn. Han nämns åren 1557-64 
som kunglig kammarherre och föreslås 1565 
som amiral i danska flottan. 1566 var han fogde 
över Bohuslän och fick då åtskilliga kronogods i 
förläning. 1592 sitter han som kommendant på 

Bohus slott och låter 1594 uppföra sätesgården 
Olsnäs i Stenkyrka på Tjörn. År 1601 fick han 
i uppdrag av danske kungen Christian IV att, 
tillsammans med sin svåger, rikskanslern Anders 
Lauritsen Green på Sundsby, bege sig till Drags-
marks kloster och ta reda på brev och förseglade 
dokument rörande Klostrets egendomar.

En målning med Peders porträtt finns i S:t 
Maria kapell på Kållandsö.

 
Brun eller Brun
Bodils mor, Birgitte Brun, dog på Olsnäs 1622. 
Släktens härstamning har varit ett ämne för 
diskussion bland forskarna. Ibland har hon kallats 
Birgitte Nielsdatter Brun av Kongstedlund, och 
ibland för Birgitte Romelsdatter Brun av Vä 
(Kristianstad).

”I Danmarks Adels Aarbog 1903” heter hon 
Birgitte Nielsdatter Brun (av Kongstedlund). Den 
släkten Brun för ett rött vädershuvud på silver, men 
på en fattigstock som hennes dotter Bodil låtit ställa 
upp i Björlanda kyrka återfinns ätterna Måneskiölds 
och Brun i Vä:s vapen och enda tänkbara förkla-
ringen till detta är att hon faktiskt hör till denna 
Brun-släkt”. not: Flensmarck,Vapenbilden 32:1992
Bodil själv var gift med kyrkoherden i Säve, 

Hendrik Jörgensen Harboe (död 1664). 1636 
skänkte paret en fattigstock (insamlingsbössa) 
till Björlanda kyrka. Den bär båda deras mono-
gram, hennes föräldrars vapen samt årtalet 1636.

Kanske dopskålen skänktes till Torslanda 
kyrka vid ungefär samma tidpunkt?

En bror till Bodil var kaptenen Henrik Peder-
sen som naturaliserades i Sverige och introduce-
rades på Riddarhuset 1634 som Månesköld av 
Norge adlig ätt nr 191 (senare ändrat till nr 218).

 
Måneskjöld Norwegius
Henrik Pehrsson Månesköld hade på 1630-talet 
genom gifte med Marta Lillie till Ökna, erhållit 
en ö i sjön Ånimmen i Dalsland, som han lät 
döpa om från det föga fantasieggande namnet 
Öen till Henriksholm. Henrik Pehrssons 

epitafium finns bevarat (om än i dåligt skick) 
i Ånimskogs kyrka i Dalsland. Månesköld och 
Henriksholm inspirerade Victor Rydberg till
romanen ”Singoalla”. a

Per-Arne Hjorth
Källor
Tor Flensmarck, 
Vapenbilden nr. 32, 1992.
www.tjsf.se,
www.animmen.se.

Dopskålen 
i Torslanda Kyrka.

På dopfunten från 1200-talet, tillverkad av Mäster Thorbillus, 
finns en dopskål med släkterna Månesköld och Bruns vapen.

Notera att man courtesievänt Måneskiölds månskära. Deras 
måne avbildas annars oftast med månskäran öppen åt sinister.

Vapenbilden #102 + matrikeln 
utkommer i maj 2015

Måneskölds vapensköld, 
ur Stjernstedts “Sveriges 
ridderskaps och adels vapenbok”
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Church of England. De har en organisation som 
är mer komplicerad än Svenska kyrkans varför 
systemet fick förenklas. Även inom de tyska 
evangeliska kyrkorna används ett system med 
hattar och tofsar, samt för kvinnor en korskrona 
med tofsar.

Eftersom övriga nordiska lutherska kyrkor 
knappt använder stifts- eller personlig heraldik 
kunde ingen inspiration hämtas därifrån.

 
Tofsar och hattar
Det nya förslaget har en del nyheter som skiljer 
sig från Käldes förslag. Kvar är kyrkoherdar och 
prostar i förändrad form medan diakoner och 
komministrar har tillkommit.

Diakoner använder en svart hatt utan tofsar, 
på samma sätt som i Church of England. Kom-
ministrar, alltså präster som inte är kyrkoherdar 
eller prostar, använder en svart hatt med en svart 
tofs på vardera sidan, hängandes från snören 
tvinnade av guld och svart.

Kyrkoherdar använder en svart hatt med 
två svarta tofsar på vardera sidan. Detta är den 
nivå som såväl Kälde som romersk-katolska 
kyrkan föreskriver för prostar, men eftersom 
Svenska kyrkan ekumeniskt står närmre 
Church of England fick det anglikanska sys-
temet ligga till grund. Snörena är i samma färg 
som för komministrar.

Prostar använder en svart hatt med tre svarta 
tofsar på vardera sidan, även dessa i snören 
i samma färg som för komministrar och 
kyrkoherdar.

Färgerna på de tvinnade snörena är valda för 
att särskilja svenska vapen från de engelska, som 
har svartvita snören och från romersk-katolska 
kyrkans helt svarta snören.

Biskoparna har sedan gammalt en väl inarbe-
tad tradition för hur deras vapen timbreras alltid 
med mitra och under tiden som stiftschef även 
med kräkla bakom skölden. Ärkebiskopens och 
biskopens av Lund vapen har även en korsstav 
bakom skölden.

Käldes förslag för överhovpredikanten. 
Hovpredikanternas motsvarighet i Church of 
England bär en Tudor-ros framtill på hattens 
kulle. Detta alternativ skulle kunna appliceras 
på det svenska systemet. I Sverige skulle kyrkan 
då kunna använda en öppen krona, en Vasakärve 
eller annan symbol som H. M. Konungen finner  
lämplig. a

Claus K Berntsen

I augusti 2014 godkände biskop Sven-Bern-
hard Fast av Visby en modell för timbrering 
av diakon- och prästvapen i Visby stift. Det är 
den första officiellt godkända timbreringen för 
Svenska kyrkans diakoner och präster.

 
1977 lade kyrkokonstnären och heraldikern 
Bengt-Olof Kälde fram ett förslag för timbrering 
för Svenska kyrkan (Heraldisk Tidsskrift nr 
35 1977). Förslaget tar upp prästerskapet från 
kyrkoherde upp till biskop. Förslaget blev aldrig 
formellt antaget men det har inspirerat enskilda 
präster som skapat släktvapen. I Skandinavisk 
vapenrulla finns ett exempel registrerat, Ove 
Theander (SVR 226/77), då kyrkoherde i Rängs 
pastorat. Skölden är timbrerad med en svart 
prästhatt med en tofs nedhängande på båda 
sidor om skölden.

 
Ny organisation, ny timbrering
Käldes ursprungliga förslag gick inte att använda 
eftersom mycket har hänt sedan det lades 
fram. Antalet komministrar har ökat betydligt 
samtidigt som antalet kyrkoherdar minskar 
stadigt, och färre blir de med den nya organisation 
som Svenska kyrkan delades in i vid årsskiftet 
2013/14. Att då som första nivå ha kyrkoherdar 
förefaller inte rimligt. Vidare bortfaller en 
särskild timbrering för överhovpredikanten. 

Denne är, enligt den kyrkoordning för Svenska 
kyrkan som gäller sedan år 2000 en biskop och 
har därmed redan en annan timbrering. Därför 
krävdes modifikationer.

Den nya modellen för timbrering för Svenska 
kyrkans präster och diakoner baserar sig dels på 
Bengt Olof Käldes förslag, dels på Church of 
Englands regelverk, med justeringar gjorda för 
svenska förhållanden.

En modell är att dela upp den kyrkliga 
hierarkin i dess vanligaste tjänster och relatera 
övriga tjänster till dessa: diakon, komminister, 
kyrkoherde, prost eller biskop.

I sitt ursprungliga förslag  föreslog Kälde att 
pastorer skulle använda en svart hatt med på 
var sida en svart tofs i ett svart snöre, prostar två 
tofsar på vardera sidan och domprostar tre tofsar 
på vardera sidan. Möjligen skulle hovpredikanter 
kunna utbyta de svarta mot blå snoddar och 
tofsar, i anslutning till Skotska kyrkans praxis, 
menade Kälde.

I bildtexten till den medföljande illustratio-
nen används dock andra beteckningar, vilket 
har medfört viss förvirring. Dessutom saknas 
tjänsten komministrar helt.

För att kunna utveckla Käldes förslag hämta-
des inspiration från England. 1976 fick engelska 
College of Arms lov att använda ett system 
med hattar och tofsar för diakoner och präster i 

Timbrering för diakoner 
och präster i Visby stift

Källor:
Kälde, Bengt Olof; Svenska Kyrkans Heraldik
 (Heraldisk Tidskrift nr 35:1977, s. 243-244) 
Heim, Bruno Bernard; Heraldry
in the Catholic Church : Its origin, customs and laws (1978)

Timbrering för präst (komminister 
eller motsvarande), kyrkoherde och 
prost i Visby stift.
Illustration: Ronny Andersen.
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Svenska ätten Maclean är inte skottar, de är 
holländare. Det menar Joakim Pauli som har 
studerat några kyrkovapen.

 
Jag har de senaste åren besökt kyrkor för att 
leta efter olika heraldiska vapen, huvudbaner, 
epitafier och donationsvapen. Ofta är det 
intressant att besöka kyrkorna eftersom man 
lär sig mycket och får koppling mellan olika 
personer och vår historia.

Mina resor har fört mig till olika kyrkor runt 
om i Sverige men jag har även besökt kyrkor i 
Finland och Estland. Några norska och tyska 
kyrkor har det blivit också.

Det är trevligt att besöka kyrkorna. De flesta 
anställda är positiva och försöker bidra med så 
mycket som möjligt och ofta är de intresserade 
och vill veta mer.

 
Olika typer av vapensköldar
Huvudbaner fanns förr med i begravnings-
processionen och sattes därefter upp i kyrkan; 
epitafium sattes upp efter begravningen som 
ett minne efter den avlidne. Dessutom finns 
donationsvapen som visar givaren och vapen 
som påvisar patronatsrätt, det vill säga rätten 
att utse präst.

Huvudbaner brukar ha en kartusch (tavla 
med text) undertill som beskriver vem det är 

tillägnat. Epitafier brukar även de ange den dödes 
namn och årtal, däremot är donationsvapnen 
enkla utan någon mer information. Har man 
tur kan man läsa i kyrkoböckerna vem som 
skänkt vapnen men det är inte enkelt att finna 
den informationen.

Det är vanligt att kartuscherna inte renoverats 
och att texten gått förlorad. Jag har sett ett fall 
i Finland där man översatt texten till finska och 
därmed inte renoverat kartuschen utan i princip 
målat en ny.

Ibland har huvudbaner renoverats i hast. Så 
skedde bland annat inför den stora kyrkoutställ-
ningen i Strängnäs i början av 1900-talet. Då 
chansade man ibland, som till exempel att den 
röda leran som används för att fästa bladguld 
och bladsilver togs för att fältet skulle vara rött.

Jag vill här visa vapen från ett par kyrkor, 
där själva vapnet är udda eller historien bakom 
vapnet är komplicerad. Vissa vapen kan vara 
svåra att identifiera eftersom de inte finns i 
den mest spridda heraldiska litteraturen. Det 
är lätt att tro att man klarar sig med endast 
Ranekes ”Svensk adelsheraldik” och Klebergs 
”Heraldiskt lexikon” men ibland krävs mer 
efterforskning än så.

En del kyrkor är väldokumenterade och anger 
vapnen i kyrkobroschyren medan andra kyrkor 
helt saknar uppgifter.

Ovanliga vapen i kyrkor

1. I Romelanda kyrka finns 
ett begravnings-vapen som 
säga tillhöra Didrik Person 
Grubb, adlad Grubbenfelt. 

Grubbenfelt i Romelanda
Först kommer Romelanda kyrka i Göteborgs 
stift. Där hänger huvudbaneret efter Didrik 
Person Grubb

(Bild 1), adlad Grubbenfelt (A984). Eller är 
det verkligen hans vapen?

I Elgenstierna kan man läsa att han föddes i 
Normlösa prästgård i Östergötland och att han 
dog 1683 i Jönköping samt att hans vapen och 

värja sattes upp i Romelanda kyrka. Men det 
huvudbaner som sägs vara hans har inga likheter 
med det vapen som han borde ha fört (Bild 2).

Inga von Corswant-Naumburg tar upp detta 
i sin avhandling som en anomali och ifrågasätter 
varför en person som har rötterna i Östergötland 
är begravd i Bohuslän? Är det något fel som smu-
git sig in i stamtavlan? Kartuschen är blank för-
utom konstnärens namn, Johan Person Brauner.
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De svenska ”Macleans” sägs komma från 
Skottland och adlades 1649 som Makeléer, 
nr 513 och fick vapnet som föreställer en vit 
blommande lilja på ett blått fält (Bild 5). Det 
hävdades senare att stamfadern Hans Makeléer 
erhållit en engelsk baronettitel 1650 och att 
namnet borde vara Johan Makeléer eller John 
Maclean.

Johan/Hans Makeléer (båda namnen kom-
mer av Johannes, varför de kunde växla) skulle 
ha varit född i Skottland och hade uppgivit att 
han varit officer i engelska flottan och att han 
ändrade stavningen av sitt namn eftersom han 
i sin ungdom varit bosatt i Tyskland. Han blev 
borgare i Göteborg 1629, riksdagsman för staden 
1632, engelsk baronet 1650 och avled 1666 
varvid han begravdes i Tyska kyrkan (Christinae 
kyrka i Göteborg.).

Han var gift tre gånger, först med Anna Gub-
bertz, andra giftet med Lilian Hamilton och 
tredje gången med Anna Thomson.

 
Använde Maclean en lilja?
Den ursprungliga ätten Maclean lär ha 
härstammat från en irländsk konung Inghis, 

som levde ca 100 f.Kr. Första gången ätten nämns 
i dokument är på 1200-talet. Det är med andra 
ord en gammal ätt om man skall tro på vad som 
står i Elgenstiernas ättartavlor.

I såväl Anreps ”Svenska Adelns Ättartafvlor” 
som i Elgenstiernas ”Svenska Adelns ättartav-
lor” står det att Johan/Hans Makeléer fick ett 
vapen vid adlandet i Sverige (en blommande vit 
nejlika) men aldrig använt detta utan det gamla 
stamvapnet med en röd sparre i ett guldfält samt 
en hand i övre högra hörnet och att detta ingick i 
det friherrliga Macleanska vapnet. Dock har den 
skölden inte tecknats i svensk heraldisk litteratur 
och finns därmed antagligen inte med på vapnet 
i sköldebrevet.

Det finns dock ett annat problem med 
uppgiften om att liljevapnet aldrig använts. 
Riddarhusgenealogen Göran Mörner har genom 
Riddarhusets sigillsamling visat ett sigill som har 
tillhört Makeléer och det har den blommande 
liljan, vilket visar att uppgiften i såväl Anrep som 
Elgenstiernas ättartavlor är felaktig (Bild 6). Av 
sigillets storlek och sköldform gissar jag att det 
är tillverkat på 1700-talet. Blixtbelyst ser man 
att skölden är skrafferad och eftersom det inte 

I stamtavlan står det att Didrik Grubbenfelt 
var gift med Anna Andersdotter, vilken genom 
Stockholms konsistoriums beslut 1671-11-10 
förklarades för hans trolovade hustru och han 
pliktig att fullborda äktenskapet sedan han under 
äktenskapslöfte med henne haft barn. Barnet 
hade döpts som äkta efter moderns kyrktagning.

Huvudbaneret föreställer en delad sköld, i 
första fältet en riddare och en gyllene sol i blått 
fält; i det andra ett rött fält med två gyllene rosor 
samt en huggorm på en grön kulle.

Vapnet i Carlskiölds vapenbok från 1764 
anger en delad sköld, där det övre fältet är kluvet i 
två. Det första övre fältet visar tre gyllene stjärnor 
i ett blått fält, det andras visar ett rött fält med 
en krona och två palmblad. Det nedre fältet är i 
guld med två blå bjälkar.

Om man läser stamtavlan för adliga ätten 
Queckfeldt (A979) så står det under TAB 2: 
”Barn: Sven Andersson, befallningsman över 
Orust och Tjörn 1691. Gift 2:o med Anna 
Jönsdotter, dotter av Jöns Larsson i Romelanda 
och Marta Grubbe.”

Marta Grubbe är kanske en okänd dotter 
till Didrik? Eller så fanns det kanske en annan 

släkt (norsk eller dansk?) som hette Grubbe. 
Vapnet tillhör i alla fall inte den danska adelsät-
ten Grubbe.

Jag har ännu inte kunnat identifiera vapnet 
och välkomnar hjälp. Man kan kanske komma 
lite längre om man studerar ägarförteckningen 
över gårdarna i Romelanda. De flesta adelsmän 
i trakten har bott på Lysegården men man kan 
inte utesluta gårdarna Lybeck och Rostock. 
Vapnet skulle ju kunna vara från en invandrad 
tysk adelsman.

 
Donation i Råda
Nästa vapen på listan är från Hjärtums kyrka, 
Göteborgs stift. Vapnet här (en röd sparre och 
tre röda rosor på ett gyllene fält) hjälpte mig 
att identifiera ett donationsvapen i Råda kyrka, 
Göteborgs stift (Bild 3 och 4). I Hjärtums kyrka 
var vapnet identifierat. Det var bara att läsa den 
lilla kyrkobroschyren så var mysteriet löst. Vapnet 
är den skotska ätten Macleans hjärtsköld, men den 
har inte använts i svensk heraldisk litteratur. I Råda 
kyrka finns ett liknande donationsvapen men med 
en hand införd i ena hörnet vilket visar att ägaren 
är baronet (den lägsta av de högadliga titlarna).

3. Macleans sköld i Råda kyrka med handen i kantonen som 
visar att släkten har baronetts värdighet.

4. Hjärtums kyrka, Macleans vapen 5. Makeléers (Macleans)  vapen, från Carlskiölds vapenbok 
(1764). Detta är släktens ursprngliga vapen i Sverige

 2. Grubbenfelts vapen, från Carlskiölds vapenbok (1764)



101:2015 Vapenbilden  1312 Vapenbilden 101:2015

darklassen). Anna Thomson verkar dessutom 
varit ofrälse och det var i princip uteslutet att en 
högadlig brittisk baronet skulle gifta sig med en 
kvinna utanför adeln.

Senare ättlingar borde ha vetat
Och senare ättlingar till Hans Makeléer borde 
ha vetat hur det egna baronetvapnet såg ut så att 
de vid utnämningen till friherre 1708 även lagt 
sig till med hjärtskölden som den är utformad 
i det engelska vapnet. I Sverige används bara 
den kvadrerade skölden, ingen hjärtsköld. På 
skölden i Riddarhuset är det angivet att det är 
David Maclean som blivit upphöjd till friherre, 
inte Johan Makeléer.

En av de yngsta sönerna till Johan Makeléer, 
David Makeléer, var överste och senare lands-
hövding i Älvsborgs län. Han gifte sig 1679 med 
friherrinnan Eleonora Elisabeth von Ascheberg. 
Min gissning är att han, under sin tid som överste, 
träffat hennes far, friherre (senare greve) Rutger 
von Ascheberg, och blivit förälskad i dennes 
dotter. Däremot var det ovanligt att någon ur 
lågadeln gifte in sig i den betitlade högadeln 
och då kunde ju en engelsk baronettitel vara 
en möjlighet att gå runt problemet; en baronet 
kunde ju gifta sig med en friherrinna. Kanske 
kände styvmodern Anna Thomson till att det 
fanns en engelsk baronet med ett namn som 
liknade faderns? Och att det var därför man då lät 
den redan avlidne fadern få bli engelsk baronet.

Även om det låter som något som kunde vara 

skrivet i en kärleksroman så tycker jag att detta 
är troligare än att en engelsk baronet inte kän-
ner till sitt namn, vapen eller sin titel, och ändå 
lyckas göra en helt ny karriär. Det låter ännu mer 
som en roman.

David Makeléer blev upphöjd till svensk 
friherre 1708 och dog samma år, innan han in-
troducerats. Den friherrliga ätten introducerades 
först 1784 och då retroaktivt med David som 
stamfader. Ätten har därmed inte anor från vare 
sig 1200-talet eller 100 f.Kr. utan från 1600-talet.

Den adliga ätten Makeléer levde vidare sam-
tidigt som den friherrliga ätten Maclean. Och 
även om bägge ätterna har samma ursprung så 
förde de olika vapen.

 
Donationsvapnet i Hjärtum
När det gäller donationsvapnet i Hjärtums kyrka 
så kan det kopplas samman med Christer Ludvig 
Maclean eftersom han har anknytning till orten. 
Han föddes 1699. År 1714 blev han volontär 
vid änkedrottningens livregemente till häst och 
avancerade i graderna till ryttmästare 1716. 
Han lämnade snart armén och karriären. Död 
1759 som ogift och begravd i Hjärtums socken, 
Göteborgs och Bohus län.

Det intressanta är att han dog innan ätten 
blivit introducerad som friherrlig och då är 
frågan om han verkligen använde sig av endast 
hjärtskölden och inte den kvadrerade skölden 
som var det svenska vapnet? a 

Joakim Pauli

fanns några svenska vapenböcker med skraffering 
före Cedercronas vapenbok 1746 så antar jag 
att sigillstampen inte är tillverkad före detta år.

 
Svenska Maclean inte skottar
Jag ifrågasätter släktskapet mellan skotska ätten 
Maclean och den svenska ätten Makeléer. Det 
finns antagligen en John Maclean som fått en 
engelsk baronettitel men det är ingen Hans 
Makeléer. Anledningarna till att jag ifrågasätter 
släktskapet är indicier.

Det första är att namnet lär betyda mäklare 
på holländska och Göteborg var i princip en 

holländsk koloni fram till 1650-talet.
Jag tror vidare inte att man ändrar namnet för 

att man i sin ungdom bott i en tysk stad. Och 
varför skulle man låtit anta ett nytt vapen istället 
för sitt gamla, särskilt om man nästan samtidigt 
fått en engelsk baronettitel, och ens klan är en 
av Skottlands äldsta? Varför då nöja sig med att 
sitta och rösta med tredje klassen i Riddarhuset 
när man tillhörde högadel och då borde få sitta 
med dem? Och varför gifta sig med kvinnor ur 
tredje klassen (svenneklassen) eftersom betitlad 
högadel inte gifte sig med lågadel. Man gifte sig 
inom klassen eller med obetitlad högadel (rid-

6. Makeléers sigill visar det egentliga, ursprungliga vapnet för släkten, Foto Göran Mörner.

7. Macleans friherrevapen, Klingspor 1890
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10 juni
Det händer på internationella 
heraldikdagen

I KORTHET I KORTHET

Heraldik på Facebook
Facebook är ett effektivt sätt att skapa kontakter 
mellan heraldiker och därmed sprida kunskap.

 

7 Heralds (Sju Härolder, dvs gamla Borås 
Heraldiska Förening) har en sida där man avser 
att presentera lokal heraldik.

Swedish heraldic art är en privat sida som 
Thomas Falk (fd styrelseledamot i SHF) driver. 
Den ligger nära 7 Heralds med har ett bredare 
utbud av heraldik.

Båda dessa sidor riktar sig till en svensk likväl 
som en internationell publik.

Mer heraldik på nätet

Allt fler vapenrullor digitaliseras och blir 
åtkomliga för nöjsam läsning eller forskning

I Schweiz har man nu skannat in och lagt 
ut en ny och bättre version av Zürcher Wap-
penrolle://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/

snm/AG002760 sedan som tidigare://www.
armorial.dk/german/Zurich%20WR.pdf.

Men det finns mycket mer. På heraldik.se sam-
lar vi de digitala resurser som vi hittar på nätet. 
Vi tar gärna emot tips på fler digitaliseringar.

Stefan Bede

På initiativ från det polska heraldiksällskapet 
instiftades 10 juni som den Internationella 
heraldikdagen. Då ska man  uppmärksamma 
heraldik i alla dess former

Varför då den 10 juni? Detta datum år 1128 slogs 
Godfrey Plantagenet till riddare av sin blivande 
svärfar Henry, kung av England och hertig av 
Normandie. I samband med detta fick han ett 
vapen i blått fält sex uppresta lejon av guld. Detta 
ska vara ett av de äldsta kända personliga vapnen.

I år kommer Sju Härolder tillsammans med 
Svenska Heraldiska Föreningen och Göteborgs 
Heraldiska Sällskap att anordna ett heraldiskt 
möte på Par Bricole. Mer information om detta 

kommer att läggas ut på heraldik.se så håll utkik 
där när den 10 juni närmar sig.

Har du ett evenemang den 10 juni? Tipsa 
redaktionen (vapenbilden@heraldik.se) så 
samlar vi ihop alla tips på vår hemsida och på 
facebook.

Marcus Karlsson 

Zürich, Schweizerisches Nationalmuseum, AG 2760
Pergament · 12 x 400 cm · um 1330-1345 · Zürcher Wappenrolle

Tävling: Årets vackraste vapen

Nu återkommer tävlingen Årets vackraste vapen. 

De vapen som du kan rösta på är de från 
SVK, nya medlemsvapen och nya vapen från 
Statsheraldikern som presenterats i Vapenbilden 
under 2014. 

Du har tre röster. Det vapen du tycker bäst 
om ger du tre poäng, det du tycker näst bäst om 
två poäng och det du placerar på tredje plats 
får ett poäng. 

Rösterna mejlas till marcus@heraldik.se 
eller skickar med post till Marcus Karlsson, 
Gillbostråket 17, 192 68 Sollentuna. 

Bland de som röstat lottas priser ut. Inneha-
varen av det vinnande vapnet och konstnären 
bakom detsamma belönas med diplom.

Det vinnande vapnet kommer att presenteras 
på heraldik.se den 10 juni och i nästföljande 
nummer av Vapenbilden.

Marcus Karlsson
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Förvånansvärt många medeltida författare har 
skrivit diktverk om kvinnor som deltar i torner-
spel. Vad kan vi dra för slutsatser av det?

För några år sedan bloggade Becky Cousins på 
The Medieval World om ett ovanligt medeltida 
diktverk. Här hade en man skrivit om kvinnor 
som deltar i tornerspel. Det är intressant i sig, 
och det blir inte sämre av att denna dikt inte är 
den enda i sitt slag.

Våldsamma adelsdamer
Det var Huon d’Oisy, borgherre av Cambrai 
i norra Frankrike, som skrev dikten. Troligen 
skedde detta åren innan han gav sig av på korståg 
1190, och idén är att adelns kvinnor ordnar en 
egen turnering ‘det året när alla riddare var iväg’, 
förmodligen under kriget mellan franska kronan 
och familjen Plantagenet. Ett smakprov:

Det året när alla riddare var iväg
och de tappra inte deltog i vapenlek
red istället damerna att turnera vid Lagny.
Turneringen ordnades av
grevinnan av Vermandois och frun av Coucy
[…]
En hop rider upp ur bakhåll
och tränger Amice från alla håll,
och hennes lans bryts mot en sköld;
hon ropar ‘Lille! Låt oss ta deras tömmar,
de är i vårt våld!’
Grevinnan av Clermont har
träffats av en stridsklubba över magen,
precis där njurarna sitter.

Här drabbar alltså kända adelskvinnor från 
författarens omvärld samman i den gren som 
idag kallas mêlée (och som då möjligen hette 
bouhourt), i princip ett riktigt slag även om 
man helst skulle låta bli att döda motståndaren. 
Målet var istället att ta andra riddare till fånga 
för att kräva lösensumma, vilket adelsdamerna 
också gör.

Medeltida humor?
Dikten har bevarats till våra dagar, och med tanke 
på att det vanligen betyder att avskrifter har 
gjorts verkar den varit uppskattad. Men varför 
skrevs den? Det är inte troligt att turneringen 
har ägt rum. Även om vi känner till adelskvinnor 
som stred till häst och i rustning (Sikelgaita 
av Salerno, Isabel av Conches, Johanna av 
Flandern…) skulle en hel kvinnoturnering 
förmodligen vara så uppseendeväckande att fler 
skulle ha skrivit om den. Skämtar d’Oisy? Det 
finns kanske ett element av humor som vi skulle 
förstå bättre om vi också umgicks i samma kretsar 
som författaren och de adelskvinnor han skriver 
om. Det verkar ju till exempel vara meningen att 
vi ska veta vem ‘Lille’ är i citatet ovan. Kanske 
hade den kunskapen gjort raden hysteriskt rolig; 
det är svårt att veta över åttahundra år senare. 
Men är det bara fråga om att vända på manligt 
och kvinnligt i underhållningssyfte?

Hundra år senare hittar vi ytterligare en 
fransk berättelse om kvinnornas tornerspel, eller 
snarare fyra olika versioner av samma berättelse, 
två på vers och två i prosa. Om antalet kopior 
och versioner är en indikation på popularitet 

Damlaget sitter upp: 

Medeltida dikter om 
‘kvinnornas tornerspel’

måste detta ha varit en hit. Titeln är rätt och 
slätt ‘Damernas tornering’, och den manlige 
berättaren beskriver en dröm i vilken adelsdamer 
ur hans samtid håller tornerspel enligt konstens 
alla regler. Precis som i d’Oisys dikt håller man 
mêlée och angriper varandra med liv och lust.

Övermänskliga kvinnor med ambitioner
Litteraturvetaren Helen Solterer ser en dubbelhet 
i den här texten. Det är i högre grad än vårt första 
exempel en berättelse om vackra kvinnor, säkert 
uppskattad av män i publiken, men här finns 
också mer än så. Kvinnorna som ger sig ut på 
slagfältet är närmast övermänskligt skickliga och 
har ambitionen att bli berömda krigare:

Vad är en kvinna värd om hon inte
är väl ansedd? Denna dag, gör
allt du kan så att du
blir känd över världen

Senare sägs att Roland, medeltidens hjälte 
nummer ett, borde ha haft sådana kvinnor i sin 
här. På slutet visar sig en av dem helt överlägsen 
den manlige berättaren i styrka och stridbarhet.

Korstågen skapar konflikt
Solterer menar att dikten på allvar tar upp 
frågan om kvinnliga krigare, även om den 
delvis maskerar ämnet så att den som inte 

var intresserad kunde uppfatta verket som 
harmlöst. Det skulle i så fall varit korstågen 
som satt stridande kvinnor på dagordningen 
— det fanns en ständig brist på soldater 
i korsfararstaterna, och kvinnor hade en 
starkare ställning där än i väst, två faktorer 
som tycks ha givit militärt sinnade kvinnor 
vissa möjligheter. Ryktet om detta bör i så fall 
ha spridits västerut, och kontrasten med idén 
att kvinnor skulle hållas i hemmet skulle ha 
givit upphov till en kulturell osäkerhet och 
verk som ‘Damernas tornering’.

Så långt Solterer, och om hon har rätt så 
hindrar inget att d’Oisys äldre dikt kommer ur 
en liknande kulturell konfliktzon. a

Stefan Högberg

Källor
Crouch, David; Tournament, Hambledon and London, 
London 2005
Solterer, Helen; Figures of Female Militancy in Medieval 
France, Signs: Journal of Women in Culture and Society 16:3 
(1991)
Cousin, Becky; http://themedievalworld.blogspot.se/2010/10/
tourneying-noblewomen.html
Illustration: P Rosenqvist

 Not: Texten har publicerats på bloggen Kvinnliga krigare
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2015 års 
medaljörer
Svenska Heraldiska Föreningens styrelse har 
beslutat bevilja 2015 års förtjänstmedaljer till 
Thorleif Aiff och Tom S. Vadholm.

 
Styrelsen har velat uppmärksamma en mästare 
i träbildhuggeri och en av Norges främsta 
föreningsaktiva heraldiker.

Thorleif Aiff 
Motivering: För sitt handgripliga arbete med att 
överföra och tolka heraldikens teoretiska sfär. Med 
hundratalet heraldiska träskärningar är denne 
mästare i träbildhuggeri unik i Sverige. Han har 
förmågan att förstå och uppskatta ett vapen och låter 
sig inte begränsas av de restriktioner för framställan 
som finns utan förmår finna kärnan i uppdraget. 
Att lägga till denna ytterligare dimension är det 
inte vem som helst som kan. Thorleif Aiff är inte 
vem som helst – han är den nyfikne mästaren som 
ödmjukt närmar sig ämnet och förvandlar det till 
något handfast och vackert.

Thorleif Aiff föddes 1954 i Kanada och kom som 
barn till Sverige via Österrike. Han utbildade sig 
1975-79 till möbelsnickare vid Stenebyskolan 
i Dalsland. Sedan han erövrat sitt gesällbrev i 
möbelsnickeri har han växlat mellan arbete i sin 
verkstad, vidareutbildning och en tjänst som 
lärare i träbildhuggeri vid Hantverkscentrum i 
Tibro. 2014 erhöll Thorleif Aiff mästarvärdighet i 
träbildhuggeri, vilket han för närvarande är ensam 
om i Sverige.

Sedan 2012 har han jobbat heltid i sin verkstad 
T.A. Träskärningar. Här har Thorleif kommit att 
specialisera sig på arbeten med heraldisk anknyt-
ning, vilka utgör drygt hälften av hans uppdrag. 
Han har utfört runt 100 heraldiska vapen i stora 
och små format åt privatpersoner, företag, kyrkor 
och försvarsmakten. Bland hans arbeten märks 
vapensköldar åt Brännkyrka och Morlanda kyrkor 
för att ersätta de som stulits. Han har även gjort 
förlagor för gjutningar i både brons och järn. 

Tom S. Vadholm
Motivering: För sina insatser som föreningsaktiv 
i Norge och Norden. Som både engagerad medlem 
och framförallt som ordförande i Norsk Heraldisk 
Forening har han varit drivande. I Societas 
Heraldica Scandinavica har han lyft föreningens 
blick och arbetat för ett förstärkt internordiskt 
samarbete. Både hemmavid och på internationella 
kongresser har han dessutom varit en flitig 
föredragshållare. Som en del av det kitt som håller 
ihop de nordiska föreningarna är han betydelsefull. 
På samma sätt som en människa inte är en ö är det 
gränsöverskridande samarbetet oerhört viktigt. Så 
viktigt att det bör premieras med medalj.

Tom Sverre Vadholm föddes i Oslo 1937 och är 
advokat med arbets-, petroleum- och föreningsrätt 
som specialområden, men också en ideell kraft i 
Norska kyrkan och scoutrörelsen, bland annat som 
vice scoutchef i Norge 1976-78. Även engagerad i 
lokalhistoriska föreningar, där han författat mer än 
100 artiklar i ämnet, samt politiskt aktiv för Høyre.

Som heraldiker har Tom Vadholm varit en aktiv 
medlem i både Societas Heraldica Scandinavica 
(SHS) och Norsk Heraldisk Forening (NHF) 
från dessas instiftande 1959 respektive 1969. I 
NHF har han suttit i styrelsen i över 30 år, som 
vice ordförande i 10 år och ordförande sedan 2003. 
Tom har varit drivande i diskussionerna mellan 
de nordiska heraldikföreningarna och engagerad 
i frågan om SHS framtida organisation, där han 
arbetat för större öppenhet och mer samarbete. 
Han är sedan 2009 styrelseledamot i SHS och blev 
2013 invald som associerad medlem av L’Académie 
Internationale d’Héraldique. Tom var med och 
organiserade både den tredje nordiska heraldik-
konferensen 2005 och den 31:a internationella 
kongressen för genealogi och heraldik 2014, båda 
i Oslo. Han är en flitig föredragshållare och har 
skrivit ett flertal artiklar i heraldiska ämnen. a

Henric Åsklund
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Styrelse och revisorer
Stämman valde en styrelse som bestod av nio 
ordinarie ledamöter och en suppleant. Efter 
det konstituerande mötet kom styrelsen att 
få följande utseende: ordförande Henric 
Åsklund, vice ordförande Claus Berntsen, 
sekreterare Jesper Wasling , kassör Lennart 
Wasling, ledamöterna Marko Arosilta, Stefan 
Bede, Magnus Bäckmark, Marcus Karlsson 
och Martin Trägen, samt suppleanten Pontus 
Hedberg. Övriga förtroendeposter tillsätts av 
styrelsen. Under året har styrelsen haft fem 
möten. Eftersom styrelsen finns representerad 
runt om i landet har mötena ägt rum via Skype. 
Revisorer under året var Kenneth Wulcan 
och Ingemar Apelstig, med Martin Sunnqvist 
som revisorssuppleant. Stämman 2014 utsåg 
en valberedning bestående av Jens Christian 
Berlin, Martin Sunnqvist (sammankallande) och 
Alexander Ulltjärn.

Medlemmar
Under 2014 har föreningen haft 395 huvud- och 
70 familjemedlemmar, totalt 465 medlemmar. 
Av huvudmedlemmarna är 2 ständiga och 8 
organisationer.

Vapenbilden
Vapenbilden har under året utkommit med fyra 
nummer, nr 97-100, alla helt i färg och på 32 
sidor utom nr 100 som var på 48 sidor. Totalt 
trycktes alltså 144 sidor, varav 16 var avsedda 
för Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet. 
Årets sista nummer var alltså det 100:e numret 
av Vapenbilden, som utkommit sedan 1976. Det 

blev därför ett extra tjockt jubileumsnummer 
där tidningens historia presenterades. Samtidigt 
lanserades en uppdaterad layout för tidningen. 
Jesper Wasling var redaktör och i redaktionen 
ingick sedan tidigare Marcus Karlsson och 
Magnus Bäckmark. Under året lämnade 
Magnus Bäckmark redaktionen, men samtidigt 
förstärktes den med Stefan Bede och Pontus 
Rosenqvist.

Skriftserien och matrikeln
Manusarbete har pågått inom två projekt: SVK:s 
Vapenbok och en heraldisk ordbok. Under året 
har föreningen påbörjat sökning av fondmedel 
för att bekosta dessa projekt. Föreningens 
matrikel publiceras vartannat år varför 2014 
var ett år då vapen endast samlades in inför 
matrikeln 2015.

Internetgruppen
Föreningen har under året haft stora problem 
med heraldik.se. Webbplatsen uppgraderades 
först till en nyare version av Joomla, men det 
resulterade i stor oreda i innehållet och en ny 
webbplats i WordPress lanserades istället. Under 
en tid hade den nya webbplatsen en preliminär 
layout, men under hösten lanserades vad som 
blir den fjärde versionen av SHFs hemsida. 
Den första kom så tidigt som april 1997 och 
därefter uppdaterades den 2002 respektive 
2009. Forumet Heraldica har tidvis legat nere 
i samband med arbetet med webbplatsen, men 
annars har aktiviteten där som vanligt varit 
stor. Styrelsen har under 2014 beslutat om en 
ordentlig satsning på webbplatsen, med köp 

Verksamhetsåret 2014
Svenska Heraldiska Föreningen

av professionella tjänster i vissa delar. Denna 
satsning skall även omfatta ett nytt forum. 
Databasen Heraldiska Källan, med över 6000 
vapen, har under senare delen av 2014 inte 
fungerat. En ny applikation för Källan har börjat 
byggas upp av webbmaster Tomas Bragesjö. 
Martin Trägen har varit webbredaktör, men han 
lämnade uppdraget mot slutet av året och ersattes 
av Stefan Bede. Stefan Bede har även ansvarat 
för kommunikationsgruppen som bland annat 
har hand om föreningens närvaro på sociala 
medier. SHF har 375 följare på Twitter och 472 
på Facebook.

Svenska Vapenkollegiet (SVK)
Fram till den 31 december 2014 hade totalt 356 
vapen anmälts till Svenskt Vapenregister, varav 46 
nya under 2014. Under året har 33 preliminärt 
godkända vapen presenterats i Meddelanden 
från Svenska Vapenkollegiet nr 14 och 15, som 
ingick i Vapenbilden nr 97 och 99. Under 2014 
har 31 vapen blivit slutligt godkända och införda 
i registret, som den 31 december 2014 omfattade 
totalt 270 vapen. Claus Berntsen utsågs under 
året till ny ledamot av kollegiet, som utöver 
honom består av ordförande Martin Sunnqvist 
och ledamöterna Clara Nevéus, Jens Christian 
Berlin, Eric Bylander, Vladimir A. Sagerlund 
(Heraldiska Samfundets representant) och 
Jesper Wasling. Adjungerade ledamöter är Ronny 
Andersen (Danmark), Wilhelm Brummer 
(Finland) och Kaare Seeberg Sidselrud (Norge). 

Häroldskollegiet
Är den arbetsgrupp som har till ansvar att hålla 
en förteckning över medlemmarnas vapen och 
andra uppgifter som är av heraldiskt intresse. 
De vapen som finns här och som återges i 
webbvapenrullan och i den vartannat år tryckta 
matrikeln är de vapen som medlemmarna själva 
anmäler. På grund av problemen med heraldik.
se har webbvapenrullan inte uppdaterats och 
inte heller varit tillgänglig hela året. I samband 
med att Vapenbilden fick en ny profil infördes 
principen att nya medlemsvapen ska publiceras 
löpande i vartannat nummer, de nummer där 

Meddelanden från SVK inte är med. Detta för att 
nya medlemmar inte ska behöva vänta tills en ny 
matrikel trycks innan deras vapen syns för andra 
medlemmar. Till Vapenbilden nr 100 tecknades 
tio nya vapen upp. Martin Trägen har varit härold 
och nya vapen har tecknats av Ronny Andersen.

Utåtriktad verksamhet
Årsmötet hölls på Hotel Eggers i Göteborg där 
spikningen av föreningens nya fana fortsatte. 
Föreningen deltog i Medeltidsfestivalen i 
Lund där SHF hade ett stånd i samverkan 
med Societas Heraldica Lundensis (SHL). 
I  sä l l skap me d amba ssader  o ch andra 
nordiska heraldikföreningar representerade 
SHF Sverige vid en heraldisk utställning på 
Köpenhamns rådhus, arrangerad av Kommitén 
för utlandsföreningars kulturella samverkan. 
Föreningen samverkar med Göteborgs heraldiska 
sällskap (GHS) och SHL om möten och 
utflykter. I Västsverige besöktes en utställning på 
Göteborgs Konstmuseum. I Lund har det hållits 
15 sammankomster under året: 9 luncher, 2 
heraldiska seminarier med efterföljande middag, 
en utflykt till en utställning på Skarhult Slott med 
efterföljande middag, en middag med föredrag 
och en utan, samt ett julbord. Seminariet om 
heraldik inom Svenska frimurarorden var ett 
samarrangemang med frimurarföreningen 
EOS i Lund och lockade drygt 25 deltagare. 
Arbetsgruppen för kyrklig heraldik med Claus 
Berntsen i spetsen har under 2014 bistått Johan 
Tyrberg, ny biskop i Lund, med vapenantagande. 
Uppritning av Antje Jackléns ärkebiskopsvapen 
och vapen som biskop emerita i Lund stift 
har också ordnats. Dessutom har biskopen i 
Visby, Sven-Bernhard Fast, godkänt heraldiska 
timbreringarna för sina präster: svart prästhatt 
med snören tvinnade i guld och svart.

Projekt
Bevarande- och digitaliseringprojektet ”Jan 
Ranekes Arkiv Europas medeltidsvapen” har 
under året fortskridit och hela Arkivbestånd C är 
nu skannat och klart. Alla dessa kort är överförda 
från de långsiktigt skadliga plastfickorna till 
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specialdesignade arkivlådor. Arbetet med att 
förbereda Arkivbestånd B för digitalisering har 
påbörjats. Arkivet och projektet presenterades på 
den 31:a internationalla konferensen i genealogi 
och heraldik  i Oslo.

Bibliotek och arkiv
Föreningens bibliotek finns i Göteborg och det 
styrelseinterna arkivet i Borås. Den del av arkivet 
som är öppet för medlemmar och forskare finns 
på föreningsbiblioteket i Göteborg. Biblioteket 
har under året förstärkts med donationer ur von 
Warnstedts arkiv. Det rör sig om ett stort antal 
småskrifter. Biblioteket har även inventerats 
och det finns nu möjlighet för medlemmarna 
att kostnadsfritt låna ur föreningens bibliotek 
per post.

Medaljörer
Vid styrelsemötet 24 november 2013 utsågs två 
förtjänstmedaljörer för 2014: Hans Cappelen 

och Johanna Hellström. De premieras för 
insatser både som föreningsaktiva och inom den 
akademiska och teoretiska heraldiken.

Ekonomi
Främst tack vare lägre tryckkostnader för 
Vapenbilden har förening en stärkt sin 
ekonomiska ställning under året. SVK har 
fått in avsevärt fler granskningsavgifter under 
budgetåret 2014 än 2013, 44 mot 26 och har 
samtidigt haft lägre kostnader, så där finns 
också ett positivt tillskott. Nytt för i år är att 
styrelsen har inrättat en projektfond där medel 
avsedda för framtida kostnader för diverse större 
projekt fonderas till kommande år. Ungefär 
hälften av behållningen där 2014 utgörs av 
återstående beviljade medel för Ranekeprojektet 
och resten är pengar avsatta för kommande 
skriftserieprojekt.
Se vidare i den separata uppställningen. a

Nya medlemmar

FÖRENINGSNYTT I KORTHET

Intäkter
Medlemmar
Gåvor
Annonser
Försäljning, VB
SVK
Försäljning, övrigt
Övriga intäkter
Räntor

SUMMA

65 750
1 723

16 500
3 600

13 200
2 925
2 244

143

106 086

Kostnader
Administration
Reseersättningar
Arrangemang
Vapenbilden
Internet
Utskick
SVK
Ranekeprojektet
Övriga kostnader
Bankavgifter
Årets överskott

0
1 099
8 298

26 658
2 359

20 188
5 860

27 653
1 600

821
11 550 

106 086

Tillgångar 
Plusgiro
Bank
Fordringar
SUMMA

54 182
182 616

900
237 698

Skulder & Eget kapital
Skulder 
Projektfond
Eget kapital

10 308
61 980

175 718
237 698

Resultaträkning 

Bokslut 2014 

Styrelsen 2015-01-25

Balansräkning  

Tecknaren Kim Dohm-Hansen ersätter i 
år Ronny Andersen som tecknare av våra 
medlemsvapen till matrikeln och vapenrullan på 
nätet. Vi välkomnar henne och ser fram emot en 
fantastisk matrikel även 2015.

Kim kommer endast att teckna nya vapen. 
De vapen som redan finns kommer inte att 
tecknas om.

Dohm-Hansen 
tecknar matrikeln 

Några exempel på Dohm-Hansen arbete. Från övre vänster 
hörn, vapen Håkansson, Kandersson och Simon Karlsson

Niclas Carlsen 
Fäladsvägen 11 
241 37 Eslöv

Mattias Andersson 
Pärongatan 4 
234 37 Lomma

Jean Brandt Eriksson 
Degernäs 7 
961 95 Boden

Karl-Erik Wångstedt 
Stenhuggarvägen 3G 
821 41 Bollnäs

Bengt, Kristina & 
Hampus Staude 
Önnemovägen 8 
568 30 Skillingaryd

Jakob Norstedt Moberg
Kompassvägen 10 
891 78 Bonässund

Per-Arne Hjorth 
Färgspelsgatan 90 
421 63 Västra Frölunda

Martin Angelin 
Kungsörnsgatan 12 
215 61 Malmö

Micke Ström 
Ljungs åker 502 
459 91 Ljungskile

Per Olov Risman 
Sandsjön Björkudden 
438 92 Härryda 

Patrik Bergström
Torpgärdsleden 20 
961 38 Boden

Jimmy Gunstedt
Basunvägen 12 
725 94 Västerås

Mikael Lönnsjö
Skäpplandsgatan 14 
414 78 Göteborg

Anders Lindqvist
Rackarbergsgatan 12 
752 32 Uppsala

Jens & Emma Falkljung
Tengene 
467 92 Grästorp 

Anders Lod 
Fredrik Normans väg 9
134 65 Ingarö 

Magnus Anderberg
Hyllegatan 2C 
271 38 Ystad

Johan Linders 
Tegvägen 1 
222 23 Lund

Joakim Johansson
Köpmangatan 21 
820 60 Delsbo

Juha Mauno 
Strandvägen 12 C 
739 70 Skinnskatteberg

17/12 2014 – 30/1 2015




