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Bästa medlemmar,
På årets föreningsstämma skedde en förnyelse av
styrelsen. Magnus Bäckmark och Marcus Karlsson,
som suttit i styrelsen sedan 2001 respektive 2003,
avsade sig omval, liksom Pontus Hedberg, som varit
suppleant sedan 2010. Jag vill framföra ett stort tack
till dem alla tre för deras engagemang i föreningen,
särskilt för Marcus insats som kassör och Magnus
monumentala redaktörskap för Vapenbilden.
Samtidigt vill jag hälsa de nya krafterna i styrelsen
varmt välkomna: Kim Dohm-Hansen, som jag
redan i förra numret välkomnade i egenskap av ny
matrikeltecknare, Pontus Rosenqvist, som sedan i
höstas ingår i Vapenbildens redaktion, samt Sami
Nahas, som varit en flitig deltagare på möten och
arrangemang. Vill du också engagera dig i styrelsen?
Hör gärna av dig, till styrelsen eller valberedningen.
I dagsläget utgörs Stockholmsrepresentationen
i styrelsen av Sami ensam, så vi är lite extra
angelägna om att få in någon mer därifrån. Den
snedfördelningen kanske vi kan råda bot på redan
på SHFs årsmöte i Stockholm söndag 13 mars 2016,
boka i vilket fall in det datumet redan nu.
Jag vill också utrycka ett varmt tack till Jens
Christian Berlin för hans insatser i Svenska Vapenkollegiet. Jens Christian har suttit i SVK sedan dess
instiftande 2006 och har nu avsagt sig uppdraget.
Missa inte Lunds heraldiska seminarium XIII:
Akademisk dräkt och ceremoni. Detta är en
utbruten försmak av temat för den 9:e nordiska
heraldiska konferensen i Lund 2017: Universitetet
och studenterna – heraldiken och ceremonierna
vid akademin.
Illustra de heraldica

Omslagsbild: Vasasigill (Hoordel) 1576

Henric Åsklund
Ordförande i SHF
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Internationella
Heraldikdagen
10 Juni
På initiativ från det polska heraldiksällskapet
instiftades 2013 den 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 det äldsta kända
personliga vapnen.
Marcus Karlsson

Lund

Borås

Onsdagen den 10 juni firar Societas Heraldica
Lundensis sin årshögtid i samband med
International Heraldry Day.
Carl-Thomas von Christierson berättar om det
Forbus’ska bördsbrevet i Lunds universitets
biblioteks specialsamlingar.
Det hela går av stapeln klockan 18.00 i
Sessionsrummet, Juridicum, Lilla Gråbrödersgatan
4 i Lund. Det börjar med Generalförsamling,
Societas Heraldica Lundensis och övergår i
Årshögtid och ”International Heraldry Day”
Efteråt blir det Eftersits på Grand Hotel.

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.

SHF medverkar på medeltidsdagarna i
Varberg den 4-5 juli.
Upplev medeltiden i den unika miljön på
Varbergs fästning!

Under två dagar sjuder hela fästningsområdet
av liv när riddare och musikanter, repslagare
och bågskyttar, smeder, krämerskor, gycklare,
jungfrur och många, många andra från när
och fjärran bjuder in till en myllrande och
färgsprakande medeltidsupplevelse.

Givetvis är SHF på plats med ett stånd för att
sprida kunskapen om heraldik.
Vill du hjälpa till någon under dagarna? Hör i
så fall av dig till Vapenbilden@.se
Medeltidsdagarna är öppna lördag och söndag
4-5 juli kl 11-18.
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Svenska
Heraldiska
Föreningens
Årsmöte 2015
Från Christer Normann kom en motion om
en heraldisk utställning. Styrelsen berättade
att de såg positivt på det och att man skulle
kunna göra en utbildande grundutställning
baserad på boken Heraldik för nybörjare.
Även stämman sa ja till projekt Heraldisk
utställning och styrelsen ska nu arbeta vidare
med frågan.

Styrelsen presenterade även en budget som visade
på minus eftersom det fanns flera investeringar
inplanerade, bland annat en rejäl satsning på
webbplatsen. För de utläggen har föreningen
redan avsatt pengar som finns på kontot. Styrelsen
flaggade även för en möjlig kommande ökning
av medlemsavgiften eftersom posten slopat det
fördelaktiga föreningsportot vilket fördubblar
våra kostnader för utskick. Å andra sidan har
föreningen genom byte av tryckeri minskat
tryckkostnaden och dessa besparingar går ungefär
jämnt upp med de ökade portokostnaderna. En
eventuell höjning av medlemsavgiften kommer
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därför utredas och tidigast att genomföras till
verksamhetsåret 2017.
Ny styrelse
Stämman valde ny styrelse. Magnus Bäckmark,
Marcus Karlsson och Pontus Hedberg hade
avböjt omval. Det medförde att det fanns
utrymme för en föryngring av styrelsen och
tre nya suppleanter valdes in. De tre är Pontus
Rosenqvist (som är medlem i Vapenbildens
redaktion), Kim Dohm-Hansen (som är ny
vapentecknare) och Sami Nahas. Alla tre hälsas
hjärtlig välkomna samtidigt som vi skickar våra
allra tacksammaste hälsningar till Magnus,
Marcus och Pontus för deras insatser för
föreningen genom åren. Marcus var på plats och
avtackades med blommor och han kommer att
fortsätta som föreningsaktiv med fullt fokus på
sin roll som medlem i Vapenbildens redaktion.a
Jesper Wasling

Delar av den nyvalda styrelsen.
Lennart Wasling, Kim Dohm-Hansen, Martin Trägen, Jesper Wasling,
Marko Arosilta och sittande Henric Åsklund.

Faktaruta
Styrelsen
Ordförande Henric Åsklund
Vice ordförande Claus K Berntsen
Sekreterare Jesper Wasling
Kassör Lennart Wasling
Ledamot Marko Arosilta
Ledamot Stefan Bede
Ledamot Martin Trägen
Suppleant Kim Dohm-Hansen
Suppleant Sami Nahas
Suppleant Pontus Rosenqvist

Ordinarie revisorer
Ingemar Apelstig
Kenneth Wulcan
Revisorssuppleant
Martin Sunnqvist
Valberedning
Martin Sunnqvist
Marcus Karlsson
Henrik Buchhave
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Svenska
Heraldiska
Föreningens
Årsmöte 2015

Intensivt studerande av årsmöteshandlingarna.

2015 års förtjänstmedaljörer Tom S. Vadholm och Thorleif Aiff.

Dagen avslutade med traditionsenlig middag.

Spikning utav SHF:s fana
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8:e Nordiska
Heraldikkonferensen
NHK8 gick av stapeln helgen 9-10 maj i Sønderborg i sydligaste Danmark. Temat denna
gång var Nordiska hertigvapen och arrangörer
var Dansk Heraldisk Selskab och Societas
Heraldica Scandinavica.

Konferensen ägde rum på Sønderborg slott,
som är ett museum med fokus på gränslandets
historia och kultur. Föredragen bjöd på en
bred exposé över hertigar och hertigheraldik
i Danmark, Norge och Sverige, inklusive den
Finska rikshalvan. För svenskt och norskt
vidkommande berättade Henrik Klackenberg
respektive Terje Bratberg att hertigtiteln ersatte
den tidigare jarltiteln och under medeltiden
fungerade som en prinstitel. Med undantag
för hertig Bengt Algotsson tillhörde de alla
kungahuset. Hertigarna tilldelades landområden
där de var mer eller mindre självstyrande och
rådde i kungens ställe. Detta bäddade för
konflikter och bruket upphörde i början av
1600-talet. Eric Bylander talade om just den
siste svenske hertigen, Karl Filip (1601-22),
Gustav II Adolfs idag tämligen okände lillebror.
Själva hertigtiteln återkom på 1700-talet och
används ännu idag i kungafamiljen, dock rent
titulärt. Martin Sunnqvist gav en översikt över
alla titulära hertigarnas vapen och avslutade
med spekulationer kring vilket landskap som
kan vara aktuellt härnäst. Slutsatsen var att det
knappast låter sig förutspås utan helt är upp till
HM Konungen att besluta om. Flera föredrag
handlade om det stora och komplexa ämnet
hertigheraldik i Danmark då och nu och för en
översikt hänvisar jag tacksamt till Carl-Thomas
von Christiersons föredömliga sammanfattning
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som kommer i nästa nummer av Vapenbilden.
Som kronan på verket talade Ronny Andersen
om det labyrintiska och vittförgrenade ämnet
hertigkronor både i och utanför Norden.
Utöver föredragen gav Inge Adriansen en
fin introduktion till det unika lutherska slottkapellet i renässansstil och Carsten Porskrog
Rasmussen guidade i gravkoret. Carsten, som
är chef för museet på slottet och som höll ett
entusiastiskt och medryckande föredrag om de
Slesvig-Holsteinska hertigarna , bjöd även på
en spännande rundtur i museets utställningar.
Konferenserna är inte bara ett tillfälle att
fördjupa sig i ett heraldiskt ämne. De är också
sociala evenemang där vi bygger broar mellan
de nordiska länderna och festmiddagen på
lördagen är ett nog så viktigt inslag. Det finns
alltid en trogen kärntrupp som är med på alla
konferenser och sedan brukar det tillkomma
ett varierande antal sällanbesökare beroende
på geografisk placering och tema. I Sønderborg
var det ca 50 deltagare vilket är ovanligt få,
gissningsvis på grund av ett relativt snävt tema
och lite omständligare kommunikationer. Jag
vill passa på att välkomna alla sällanbesökare att
upptäcka dessa trevliga arangemang.
Nästa nordiska heraldikkonferens hålls i
Lund 25–28 maj 2017. Temat är Universitetet
och studenterna - Heraldiken och ceremonierna
vid akademin. Om detta tema lockar eller ej
beror förstås på vilka intressen man har, men
med tanke på att Lund C numera är Sveriges
tredje mest trafikerade centralstation bör i vart
fall kommunikationerna inte vara något hinder
för deltagande.a
Henric Åsklund
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Vapen von Hermansson 1744

Pergamentsbrev och heraldik på
Lunds Universitetsbibliotek.
Torsdag den 19 mars träffades Lunds Heraldiska Förening på Lunds Universitetsbibliotek
för en specialvisning av pergamentsbrev från
De la Gardiesamlingens omkring 600 dokument med sigill från perioden 1503-1832.

Bibliotekarie och specialforskare Per Stobaeus
hade plockat fram heraldiska godbitar ur
samlingens 1500 och 1600-talsdokument.
Per Stobaeus har g jort de utomordentligt
förtjänstfulla katalogerna på De la Gardiesamlingen
som finns att tillgå på Internet. (se http://www.
ub.lu.se/de-la-gardieska-arkivet )
Vad sägs om ett adelsbrev utgivet år 1576 av
Johan III med både vapenritning och ett vackert
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Vasasigill eller Magnus Gabriel de la Gardies
vapenförbättringsbrev år 1650 då han förlänats
grevskapet Arensburg på Ösel?
Inte mindre än tre dokument rörande medlemmar av Clan Forbes som kommit till Sverige,
Jakob och Patrick Fornbes bördsbrev daterat
Edinburgh 1629, Patrick, eller som han hette i
Sverige, Peter Forbes naturalisationsbrev av år
1651 och friherrebrevet 1652 för deras frände
Arvid Forbes. Alla tre med väbevarade vapenritningar och vackra och tydliga sigill. Bland övriga
dokument var var Sigismunds stadfästelsesbrev
av år 1594 för Karin Hansdotter på de hemman
i bl.a. Finland och i Estland som hans far hade
skänkt åt henne. Karin Hansdotter hade varit
102:2015 Vapenbilden 11

Vasasigill (Hoordel) 1576

Sigill Lars Cruus 1652

Göran Månssons vapenbrev 1573

Johan III:s frilla och med honom fått fyra barn
som adlades Gyllenhielm. Även nyare adelsbrev
förevisades som t.ex. adliga ätten von Hermassons utgivet av kung Fredrik I år 1744.
Det som i synnerhet imponerade var den
konstnärliga säkerhet och hantverksmässigt
höga klass som vapanmålarna utvisade. Små
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Lars Cruus friherrebrev 1651

detaljer som ett tunt gyllene strek för att markera en tygfåll, skickligt utförd damaskering,
en månskiva som givits mänskliga anlätsdrag,
en fågel som givits en gloria eller akantusblad
som omsorgsfullt givit pärldekor längs bladens
kanter. Allt klart och tydligt och utan skador nu
närmare 400 år senare. Man kan endast glädjas åt

att dessa historiska och heraldiska sällsyntheter
undgått brand eller annan förstörelse och finns
säkert bevarade och tillgängliga for forskning.
Under den traditionellt efterföljande sitsen
på Grand Hotell diskuterardes intrycken livligt
och Lunds Heraldiska Förening umgås nu med
planer för att undersöka möjligheterna för att

utvalda delar av denna samling kunde ställas
ut under IX Nordiska Heraldiska Konferensen
i Lund 2017 och dessutom presentera dessa
enastående heraldiska konstverk närmare under
något föredrag. a
Carl-Thomas von Christierson
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I KORTHET

Nytt från Statsheraldikern
Tre kronor i dataspel

En fråga har inkommit till statsheraldikern om
man får använda tre kronor-motivet i dataspel.
Svaret blev att det finns lagstiftning kring tre
kronor men att det är PRV som är den myndighet
som ger svaret på om det får användas som
varumärke

Har Försvarsmaktens geografiska
enhet ett heraldiskt vapen?

Frågan har inkommit till statsheraldikern efter
det att ett vapen krönt med kunglig kronan
tryckts på en karta. Motivet är en kompassros
av guld på blå botten.
Något officiellt vapen för enheten finns inte, men
statsheraldikern kommer nu att ta upp frågan
med dem och kanske skapas ett nytt, formellt,
vapen för enheten. Troligen med en kompassros
i skölden.
Vapenbilden följer ärendet.

FÖRENINGSNYTT

Perspectives on the Honours
Systems

Detta för att bevista lanseringen av en ny bok om
ordensväsendet – Perspectives on the Honours
Systems under redaktion av Antti Matikkala och
Staffan Rosén. Det hela inledes av ordenskanslern
vid Kungl. Majt:s Orden Ingemar Elisasson
som berättade om bokens tillkomst. Då Kungl.
Vitterhetsakademien varit en av huvudaktörerna

för bokens tillkomst följde sedan dess preses Anders
Cullhed, vilket utifrån ett antropologiskt perspektiv
höll ett anförande om ordnar och belöningar i stort.
Förutvarande riksakrivarien Erik Nordberg höll
sedan ett anförande om ordnar och belöningar
utifrån ett historiskt perspektiv. Han belyste bl.a.
hur en förfrågan från Ryssland rörande en svensk
som tjänat i den ryska armén under rysk-japanska
kriget 1904-05, ledde till upptäckten att denne inte
bara fått mottaga många ryska hedersbetygelser
utan även fått mottaga en japansk orden.
Ordensintendent Tom C. Bergroth avrundade
sedan med en kort presentation av ordensutställningen, varpå följde bokutdelning samt samvaro
med förfriskningar.

Försvarets traditioner

”Sveriges kungar och drottningar”

Ordenssalarna på Stockholms slott var den
passande inramningen då en skara på omkring
30 personer samlades på eftermiddagen den
4 maj.

Av Urban Schwalbe, försvarets traditionsnämnd

Nya medlemmar
17/12 2014 – 30/1 2015

Pontus Ragnö
Bergviksvägen 24
167 63 Bromma

Jon Carrington
Liljebergsgatan 45
506 39 Borås

Olof Wilhelm Svederberg
Glaslindsvägen 8
531 58 Lidköping

Catharina Busck
Henrik Palmesallé 1A
182 60 Djursholm

Kim Dohm - Hansen
Sundholmsgatan 27
216 43 Limhamn

Fredrik Hertzberg
Spinnaregatan 8
261 40 Landskrona

Kanthee Prathan
Smedjegatan 3
722 13 Västerås

Fredrik Lindemalm
Blåsippevägen 4
575 37 Eksjö

Sean Crafoord
Bergviksvägen 24
167 63 Stockholm

Peter Hallqvist
Maltgatan 19 B
281 48 Hässleholm

Olivera & Maximus Gulin
Dr Forselius gata 30
413 26 Göteborg

Vapenbilden #103
utkommer i september 2015
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Boknytt

Anna-Karin Mattsson
Wilhelm &
Walter Bartholdson
Tokulla
524 96 Ljung
Ulla-Marie LindohfSjöstrand &
Frank Sjöstrand
Örja Byväg 11 B
261 51 Landskrona

I bokens dryga 60 sidor tar författaren Urban
Schwalbe upp de traditioner som genomsyrar
det svenska försvaret. Det är visserligen inte
så mycket vapensköldar i boken, förutom det
vackra omslaget, men däremot finns här det som
ger förståelse för de traditioner som heraldiken
vilar på.
Schwalbe tar även upp sätten traditionerna
kan bevaras.

är en sammanslagning av Adam Heymowskis
klassiska små verk från 90-talet, med illustrationer av Jan Raneke.

Liksom tidigare finns här en dynastisk översikt,
heraldiska illustrationer och ett porträttgalleri
för de svenska regenterna från 1500-talet och
framåt.
Boken ges ut av ”De kungliga slotten” och kan
beställas från bland annat Livrustkammaren.

Societas Heraldica Lundensis
Höstprogram 2015
4 sep. kl. 11:30 Heraldisk lunch.
26 sep. kl. 10:00 Lunds heraldiska seminarium XVIII
Akademisk dräkt och ceremoni –
Symboliken i hattar, kragar, talarer m.m.
Avgift: 50 kr, inkl. eftermiddagskaffe.
Anmälan genom inbetalning till bg 663-0354.

kl. 18.00 Middag – ”Grand anno 1899”.
Avgift: 895 kr, exkl. dryck.
Anmälan genom inbetalning till bg 663-0354.
senast den 4 sep. 2015. Högtidsdräkt m.o. uppmuntras.

2 okt. kl. 11:30 Heraldisk lunch.
15 okt. kl. 18.00 Lunds heraldiska seminarium XIV
6 nov. kl. 11.30 Heraldisk lunch.
13 nov. kl. 18:00 Högtidsdag med gåsmiddag.
3 dec. kl. 18.00 Lunds heraldiska seminarium XV
4 dec. kl. 11:30 Heraldisk lunch.
17 dec. kl. 18:00 Heraldiskt julbord.
Med förbehåll för ändringar.
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