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Den nya redaktionen börjar växa i kläderna och 
har hittat en form som vi tycker fungerar bra.

Vårt mål är att fortsätta den gamla redaktionens 
arbete med att få med fler skribenter och täcka 
in alla tänkbara sidor av heraldikens underbara 
värld. Det betyder mer genealogi, mer symbolik, 
mer nyheter, mer personliga reflektioner och 
framför allt mer heraldisk konst. Men vi håller 
fast vid att vi är en populär och tillgänglig 
tidning. Hur mycket vi än uppskattar akademisk 
forskning tycker vi att den passar bättre i 
Heraldisk Tidskrift. Har du en artikel behöver du 
däremot inte fundera på var den ska publiceras. 
Skicka den till oss och tycker vi att den passar 
bättre i HT så säger vi till.

Vi söker som alltid fler skribenter och il-
lustratörer, men vi söker också idéer. Vad ska vi 
skriva om? Finns det några fasta inslag du vill se: 
Nya vapen, krönika av känd heraldiker, heraldisk 
nybörjarkurs, tecknarskola eller något annat. Vi 
tar till oss alla idéer.

Vapenbilden och hemsidan kommer även att 
arbeta närmare ihop. Väldigt aktuellt material 
kommer att finnas på hemsidan medan lite längre 
och mer värdefullt material trycks. Vi ser ett 
stort värde i det tryckta eftersom det finns kvar 
för eftervärlden. 
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Vi ska bli allt 
bättre

Nu är det tid att nominera en person till 
Svenska Heraldiska Föreningens förtjänst-
medalj 2016.

Alla har rätt att nominera medaljörer. Skicka in 
ditt förslag till styrelsen@heraldik.se. Styrelsen 
kommer att utse medaljörerna men vi vill 
först ha ditt förslag. Vilka heraldiker tycker 
du ska uppmärksammas denna gång? Du kan 
nomiera konstnärer, författare, experter eller 
föreningsaktiva som alla bidragit till att göra 
svensk heraldik ännu bättre. 

Om du har en kort 
anspråkslös motivering 
så är det bara bra men 
det är inte ett måste. 

Vi behöver ha din 
nominering senast den 
31 oktober 2015.

Det kommer vi att fira i Stockholm helgen 
12-13 mars 2016. Stämman hålls på Kungliga 
Slottet 13 mars, men troligen kommer vi att ha 
aktiviteter även på lördagen. Vi hoppas att så 
många som möjligt har möjlighet att komma, 
så notera i kalendern redan nu.

Vid senaste styrelsemötet tillsattes en jubileums-
kommitté som håller i alla evenemang under 2016. 
Hör av er till dem genom att mejla ordförande 
Henric Åsklund på henric@heraldik.se.  De tar 
tacksamt emot alla tänkbara uppslag och idéer för 
att göra året extra minnesvärt.

”Royal palace Stockholm” by Brorsson. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons 

Nominera en 
medaljör

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 2016 till 
styrelsen@heraldik.se

SHF 40 år 2016!
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Bildhuggare Thorleif Aiff, SHFs medaljör 2015, 
berättar i denna artikel hur han arbetar för att 
få fram sina skurna heraldiska alster.
 
Som träbildhuggare finns det flera olika 
inriktningar att specialisera sig på. I mitt fall 
var det slumpen som gjorde att det blev just 
vapensköldar som blev min nisch.

På båtmässan i Göteborg för många år sedan,
kom det fram en Herre och ställde frågan:
– Kan Ni även tillverka en Vapensköld?”
– Mitt svar blev: Har inte skurit någon än, men 
det ska nog kunna vara genomförbart!

Han var just hemkommen från England och 
där fått se flera olika sköldar och ville absolut ha 
sin egen tillverkad. Resultatet blev ”sådär” enligt 
min uppfattning, men ”fantastisk” i hans ögon.
Sedan dess har jag genom åren tillverkat ett 
hundratal med ett otal olika uttryck och 
utformningar. Det har handlat om allt från 
standardutformade vapensköldar till gjutförlagor
för bronsgjutning, vapen i form av uppförstorade
”sigill”, vandringspriser till torneringar på 
medeltidsevenemang eller ”Välkommen”- skyltar, 

skärbrädor och speglar med släktens vapensköldar 
 Många arbeten har beställts av kyrkor för att 

(oftast) ersätta stulna föremål.

Kunden tar första kontakten
Gemensamt för alla arbeten är att kunden lämnat 
en skiss till mig med önskan att jag skall skapa 
ett 3-dimensionellt verk. Förlagorna kan variera 
MYCKET och bestå av allt från några streck på 
ett papper, rena skisser till scannade bilder från 
olika vapenböcker.
Oavsett ursprung är de sällan klara att direkt 
överföras till ett träblock för att skäras. Om det 
handlar om adliga vapen finns dessa i schraffrerade  
framställningar i ”Svensk Adelsheraldik” av 
Jan Raneke. Fast där har man använt sig av 
schabloner. Bilderna ger mig en uppfattning om 
vapnets komposition men lämpar sig inte för att 
skäras utan omarbetning. Riddarhusets målade 
vapenplåtar är oftast vackert sirliga och mycket 
omfattande, men grundidén är att de från en 
2-dimensionell bild ska bli ett 3-dimensionellt 
föremål. Inte heller de lämpar sig därför att 
överföras direkt till arbetsstycket.

En träbildhuggares väg från bild 
till 3-dimensionellt arbete
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-Väljer du enbart träslag som är lätta att arbeta 
med för dina arbeten? Kan jag besvara med: 
– Kunden bryr sig inte ett dyft om ifall jag 
tycker att det är roligt att arbeta i materialet. 
De vill kunna använda föremålet till det som 
det är avsett för!

Arbetets gång
När skissen är klar skär jag ut dess konturer för 
att underlätta överföringen till det framtagna 
ämnet. I detta fall var förarbetet oerhört enkelt 
eftersom konstnären Davor Zovko gjort ett un-
derbart grundarbete med tydliga linjer. Det enda 
jag behövde fundera ut var hur stort jag ville att 
arbetet skulle bli och hur ytorna skulle utformas. 

När jag gör ett sigill som detta börjar jag inte 
med att såga ut dess runda form eftersom det är 
svårt att spänna fast ett sådant ämne till skillnad 
från ett kantigt. Inramningen med text, kulor och 
andra detaljer skär jag först. När jag kommer till 
själva vapnet funderar jag ut vilka detaljer som 
ligger ”högst” eftersom dessa styr på vilket djup 
resten kommer att hamna. För att förhindra att 
detaljer bryter under arbetets gång tar jag en get-
fot, ett V format bildhuggarjärn, och hugger ett 
spår runt detaljens kanter. När jag sedan renhugger 
(vertikalt) dess konturer bryter spånen utåt utan 
att detaljerna riskerar att brytas och få sprickor. 
När alla konturer är renhuggna påbörjas skrubb-

ningen, grovskärningen, för att fastställa formerna 
på de olika delarna. Då alla former ligger rätt sker 
renskärningen. Allt efterskärs för att få släta, rena 
ytor. När allt kontrollerats en sista gång, sågar man 
ut den runda formen, putsar kanterna och fasar av 
bak mot sidokanten. Nu återstår enbart att måla 
och patinera skölden. (I detta fall, engelskt rött 
och en patinering av linolja och pigment, bränd 
umbra). Genomgående: För att man inte skall 
missa något är det nödvändigt att allt genomförs 
systematiskt så att man inte hoppar från ett ställe 
till ett annat under arbetets gång. 

Mer än 100 arbeten 
Trots att jag numera har gjort 100-talet arbeten 
från 5x5 cm upp till drygt 1x1 meter, både 
platta reliefer (som det visade sigillet) och rejäla, 
djupskurna arbeten, har jag alltid funnit nya 
utmaningar, stimulans i varje nytt objekt. Därtill 
har jag alltid fascinerats så oerhört  när jag i böcker 
studerat olika heraldiska konstnärers förmåga att 
med samma innehåll skapa så otroligt varierande 
alster. Intrycket är att variationsmöjligheterna är 
så gott som obegränsade. Även jag försöker i all 
enkelhet överföra något därav till mina arbeten. a 

Thorleif Aiff
Träbildhuggarmästare &

stolt innehavare av SHF:sförtjänstmedalj 

Skissen omarbetas
Alltså kan jag nog påstå att i stort sett alla 
skisser måste omarbetas och anpassas för ett 
3-dimensionellt slutresultat. Målet är att få fram 
ett estetiskt tilltalande föremål med ett oförändrat 
innehåll; ett balanserat och rent uttryck där 
ingen del av kompositionen sticker ut och tar 
uppmärksamheten från helheten.

Min utmaning ligger i att visualisera det slutgil-
tiga arbetet och bearbeta skissen så det blir till ett 
underlag som går att skära. Det kan även handla 
om att förutse om någon ”utstickande” detalj blir 
känslig för brott eller så känslig att den överhu-
vudtaget inte går att skära. Det ska också tänkas 
igen om detaljernas 3-dimensionella form: vilken 
yta blir konkav, konvex, platt, vartåt är lutningen? 

Samtidigt skall man som bildhuggare se till 
att behålla vapnets heraldiskt korrekta innehåll, 
att det är estetiskt tilltalande, men inte minst, 
att kunden ”känner igen sig” på ett positivt sätt.
Det kan bli många ”turer” med ändrade skisser
etc. innan man är framme vid ett:
– ”JAAA, NU känns det rätt!
Därefter återstår enbart att förstora upp  
skissen till önskad storlek. Det innebär allt som of-
tast att man får en bunt med ark med vapnets olika 
delar och efter en stunds klippa & klistra har man 
nått slutet på förarbetet. Allt detta är 5-10 procent 
av arbetets totala tidåtgång. Det är i ritstadiet som 

det slutgiltiga uttrycket/kompositionen skapas.
Just denna del har utvecklats till att bli min 

styrka. Det 3-dimensionella tänkandet, att ”se” 
slutresultatet innan man påbörjat arbetet. 

Skissen blir till trästycke. 
Därefter går jag igenom den tekniska lösningen. 
Hur skall fiberriktningen i materialet vara för 
att åstadkomma maximal styrka, vilka delar 
skall limmas på före påbörjad skärning, vilka ska 
lämpligen sågas ut, skäras, ytbehandlas och stiftas 
fast efter att allt är skuret? Behöver några detaljer 
”fällas in” eftersom ämnets fiberriktning inte ger 
dessa tillräcklig styrka? Till sist – kommer alstret 
att placeras utom- eller inomhus? Det påverkar 
ytbehandlingen och valet av träslag för arbetet. 
Om något skall beläggas med metalller (förgyllas) 
förutsätter ett gott resultat att ytan har en jämn 
slät struktur. Här lämpar sig träslagen lind, sälg, 
asp och björk bäst. Skall något ”antikbehandlas” 
och laseras så att man kan se träets struktur är 
ek, ask, mahogny bättre val eftersom deras textur 
framhäver och tillför en speciell effekt på arbetet. 
Ett lyckat resultat kräver ”rätt” virkesval. 

Sammanfattning.
Bakom ett lyckat resultat ligger många tankar, 
analyser, val och beslut som jag som yrkesperson 
behöver beakta. Frågan som  jag så ofta får:  

Förlaga på sigillets vapen av Davor Zovko Först skärs inramningen med text, kulor och andra detaljer 
och efter att alla konturer är renhuggna... 

påbörjas skrubbningen, grovskärningen,  Då alla former ligger 
rätt efterskärs allt för att få släta, rena ytor.

Slutligen sågar man ut den runda formen och putsar kanterna.
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Anonym, men mycket verksam. Riksarkivets
heraldiska nämnd är landets högsta
heraldiska organ och dess verksamhet
regleras av SFS 2009:1593 Förordning
med instruktion för Riksarkivet och landsar-
kiven.

Denna statliga nämnds verksamhet regleras av 
regeringen. Nämndens ledamöter utses därför 
av regeringen och består av riksarkivarien som är 
nämndens ordförande samt tre ledamöter. Dessa 
bistås av lika många suppleanter. Nämndens 
sammankallande, föredragande och sekreterare 
är statsheraldikern. Till nämnden olika personer 
adjungeras. Nämnden sammanträder vid behov, 
vilket enligt uppgift för närvarande är 1-2 gånger 
per år. Enligt de protokoll som finns tillgängliga 
från 2012 på Riksarkivets sajt, behandlar 
Nämnden främst ärenden rörande den statliga 
heraldiken, som skapandet av heraldiska vapen 
och fanor för Försvarsmakten. 

På senare tid har man också varit involverade 
i skapandet av vapen för prinsessorna Estelle och 
Leonore. I det senaste protokollet nämns också 
att man rapporterat kring skapandet av vapen 
för prinsessan Sofia, hertiginna av Värmland. 
Tyvärr verkar det som man i detta fallet gör 
om det mindre lyckade prins Daniel-vapnet, 
då det står att vapnet skall utgå från Älvdalens 
kommunvapen. En miss för oss heraldiskt intres-
serade vad det gäller de publicerade protokollen 
är att man inte tagit med bilagorna där bilder på 
de olika förslagen visas.

Med tanke på att detta skall vara Sveriges-

högsta heraldiska organ så tycks det som om den 
heraldiska kunskapen kunde vara högre. Bara 
tre personer Klackenberg, Raab och Dahlström 
verkar ha något professionellt att göra med he-
raldik. Det är möjligt att även de andra besitter 
heraldisk kunskap får man hoppas. Men namnen 
tycks mig vara tämligen obekanta för den heral-
diska världen. Dock behövs säkert den juridiska 
expertisen då man har att behandla tillstånd 
om att bruka statliga symboler. Man avslog t.ex. 
Pripps förfrågan att få använda en kunglig krona 
i marknadsföringen av Pripps Blå. a

Marcus Karlsson

Heraldiska nämnden

Faktaruta
Heraldiska nämnden består av

Riksarkivarie Björn Jordell
Justitierådet Kerstin Calissendorff
Formgivare Erika Lagerbielke

Suppleanter
Konstnär Ingegerd Råman
Generaldirektör Jane Cederqvist

Sekreterare
Statsheraldiker Henrik Klackenberg

Adjungerande till Nämnden
Biträdande statsheraldiker Carl Michael Raab
Riksarkivets chefsjurist Efwa Westre Stövander
Riksarkivets heraldiske konstnär Henrik Dahlström.

Götiska förbundet 
200 år
Kring midsommartid 1815 färdades fem unga 
män i det vackra landskapet kring Hunneberg 
med omnejd och besåg natursköna och histo-
riska platser. De stannade till vid fältmarskal-
ken Lennart Torstenssons föräldrars gravsten 
i Västra Tunhems kyrka och jämförde deras tid 
med sin egen. 

De gladdes åt att Sveriges tillstånd förbättrats 
sedan kronprins Karl Johan tagit över rikets 
ledningen efter många olyckliga år med bl.a. 
förlusten av Finland. 

För att bidra till att bevara och stärka den goda 
utvecklingen bildade de Götiska Förbundet. Stif-
tarna invigde och värvade fler medlemmar, men 
de verkade i en tid när statsmakten såg med stor 
misstänksamhet på alla slags sammanslutningar 
utanför myndigheternas kontroll. Med stöd av 
landshövdingen anhöll man om kunglig sank-
tion och erhöll denna 1817 varvid förbundet 
omstöptes till ett ordenssällskap med fem grader 
och med Konungen som sin Höge Beskyddare. 

I våra dagar har Götiska Förbundet gillen på 
nio orter i Västsverige med Skansen Lejonet i 
Göteborg som sin förbundsborg. Det finns Rid-
daregillen för män i graderna I-III, Victoriagillen 
för dito kvinnor och separata Commendörsgillen 
för graderna IV-V. 

På riksplanet samverkar man med Svea Or-
den som har sitt säte i Stockholm och de båda 
sällskapen har sedan 1993 en gemensam högsta 
värdighet benämnd Riksgraden, vars tecken är 
krönt av kunglig krona. 

Förbundets devis är ”Forntid, Framtid – Nu-

tidens ansvar”. Detta 
tar sig uttryck i en 
betoning av vikten 
att väl känna Sveriges 
historia för att lära 
av den och att vårda 
både minnet av det 
förgångna och lämningarna av det. Gillena 
har ofta föredragshållare på sina möten och 
ordnar även resor och kurser och till och med 
symposier. Förbundet reser det Götiska märket 
vid historiska platser som man särskilt vill upp-
märksamma. Man betonar också värnandet av 
natur och miljö, vilket för ordenssällskap kanske 
är en aning ovanligt. 

Både de enskilda gillena och Förbundet delar 
ut olika stipendier. Förbundets kulturstipendium 
2015 gick till Föreningen Vallby Sörgården i 
Tidan, för deras insatser för kulturreservatetet 
med samma namn. 

Med tanke på att Förbundets yttre framtoning 
är färgad av dess nationalromantiska rötter, vilket 
måhända kan ge upphov till missförstånd, kan 
det vara på sin plats att understryka att Götiska 
Förbundet tar avstånd från alla former av främ-
lingsfientlighet och diskriminering. 

Söndagen den 21 juni 2015 firade Götiska För-
bundet sitt 200-årsjubileum med en högtidsloge 
i Västra Tunhems kyrka, följd av en festmåltid i 
Trollhättan. För att uppmärksamma jubiléet har 
en efter den Höge Beskyddarens medgivande unik 
krönt nål tagits fram. a

Henric Åsklund
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För den seriöse numismatikern är heraldiken
viktig och till stor hjälp. Särskilt gäller
detta den svenska medeltiden, där det är
så ont om skriven dokumentation under
dess äldre del.

Av denna anledning tänker jag besvära denna 
tidskrifts läsare med just heraldiken på ett svenskt 
1200-talsmynt (en brakteat om 1 penning i 
svealandsräkning ), som påträffades 1987 av 
Björn Varenius vid en utgrävning i Gränna kyrka.
Om detta har jag skrivit flera gånger (Lagerqvist 
1993, 1997 och 2015) och de två första 
artiklarna fick en del mothugg vad gäller 
dateringen (Holmberg 1995, Jonsson 2003, 
bägge numismatiker, och Svensson 2012, 
nationalekonom).

Ett halvt exemplar av samma mynttyp kom 
fram vid en mindre utgrävning i S:t Olofs kyr-
koruin i Sigtuna ( Jonsson 2003).

Myntet som sådant
Bara några fakta om denna 1-penning i 
brakteatform. Dess diameter är 18 mm och den 

väger  0, 23 g, vilket är någorlunda korrekt för 
svealandsmynten under 1200-talet. Det gick 192 
penningar på marken. Fram till ca 1290 slogs 
endast ensidiga brakteater, under den senare 
delen av århundradet endast med en bokstav 
(t. ex. m för Magnus Ladulås), under dess förra 
del mera bild- och inskriftsrika. Utseendet 
framgår av fig. 1, där det avbildas i dubbel 
skala. Inom en slät ring ser vi omskriften A [ ] 
R V S medsols. Myntets mitt visar en trekantig 
vapensköld med ett flätverksmönster eller 
gallerverk. Ur skölden reser sig en korsstav och på 
denna är en heraldiskt vänstervänd korsfana fäst. 
Vad själva inskriften beträffar (fig. 1 och 
renritning fig. 3) är den typisk för 1200-talet 
men en exaktare datering skulle nog kräva 
en jämförelse med sigillen, vilket författaren 
inte gjort. En viktig bokstavsstudie har vi vad 
beträffar den 1952 nyfunna REX VPSALIE 
brakteaten (Rasmusson 1952), till vilken 
kan hänvisas. ARVS kan bara tolkas som 
antingen Västerås eller Uppsala. Ordet betyder 
”åmynning” och hade tidigare under början av
1200-talet använts för att beteckna Nyköping,

som emellertid sedan 1230-talets början hette
NVKOPIE (Rasmusson 1962).

Om vapnet kan ingenting sägas. Det kan 
betecknas som ”häroldsvapen”, men det är en 
terminus tecnicus som vi inte kan använda oss 
av i detta sammanhang. Min datering (ca 1260 
ff.) påverkades nog av Raneke, som jag kor-
responderade med 1987/88 och som menade, 
att sköldformen var typisk för sent 1200-tal. 
Statsheraldikern Henrik Klackenberg (som ju 
också är numismatiker) menar dock, att den kan 
vara äldre än så (e-mail till mig i februari 2015).

Viktanalyser
Mynt från svensk medeltid har haltanalyserats 
av flera forskare. Viktiga sådana gjordes redan 
på 1930-talet (Thordeman 1936) men då var 
det fråga om smältanalys – alltså vad som kallas 
förstörande. Man kunde bara använda sig av 
förhållandevis vanliga mynt och då tog man 
hälften av exemplaret. Men tillförlitligheten 
var stor. Unika eller ytterst sällsynta mynt 
kunde inte användas. Moderna metoder som 
röntgenanalys kan däremot brukas utan skada 

för myntet. Nackdelen är att den blir mindre 
tillförlitlig, vilket jag har påvisat med några 
exempel (Lagerqvist 2015). ”Grännamyntet” 
har analyserats 1991 och 2008/9 och gav i det 
förra fallet som resultat 831/1000 silver och i 
det senare 974/1000. Påpekas bör, att de svenska 
mynten på det hela taget höll hög silverhalt, 
900/1000 eller mera, fram till 1250-talet, sedan 
sjönk den för att ca 1300 hålla ca 630/1000 
(Thordeman 1936).

Eftersom ändamålet med denna uppsats är 
att om möjligt få ytterligare kommentarer från 
lärda heraldiker lämnar vi problemen kring 
silverhalten.

Datering, myntort och heraldik
Min sena datering (ca 1260 ff.?) har, som sagts 
redan ovan, avvisats av några forskare; en av dem 
(Svensson 2012) tänker sig möjligheten av att 
myntet slagits av en okänd jarl, vilket förefaller 
mig mycket osannolikt med tanke på motivet 
korsstav/korsfana.

Som bekant är korsfanan en kyrklig symbol i 
varje fall från ca 1300 (ärkebiskop Nils Allesson 

En okänd vapensköld 
från svenskt 1200-tal

Fig. 1 Brakteatmyntet från Gränna 
kyrka, påträffad i ett 1200-talslager. 

Kungl. Myntkabinettet, inv.nr 
102490. Silver. Skala 2:1. Foto 

Gabriel Hildebrand.

Fig. 3 Inskriften renritad 
av Bengt Händel 1988.

Fig 2 Vapnet med vapenprydnad, 
renritat 1987 av Jan Raneke.
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1296) och nationell blir den först under nyare tid. 
Men min kanske alltför sena datering påverkades 
nog som sagt av Jan Ranekes uttalande om vapen-
skölden. Så är det frågan om myntort. Har myntet 
slagits i Uppsala måste det vara innan (Östra) Aros 
definitivt började kallas  Uppsala. Och vi har en 
myntgrupp (mycket sällsynt) som bär inskriften 
REX VPSALIE och dateras till ca 1240-1250 
(Rasmusson 1952). De tre kända mynten inom 
gruppen visar kors, krona och bokstaven A. De 
flesta anser att de måste vara slagna av stormän som 
var motståndare till kungamakten och Birger Jarl. 
Och varför inte patriarkalkors på ARVS-myntet, 
om ärkebiskopen är myntherre? Kanske vi ändå 
bör tänka oss biskopen i Västerås som utgivare av 
typen? Ditåt lutar en numismatiker (Hemmings-
son 1997). Kanske vi skall tillägga, att ingen annan 
kyrklig myntning är känd efter ca 1215 – om inte 
just detta mynt.

Och så själva vapnet. En del av de höga biskopar 

och ärkebiskopar som vi alla känner till namnet kan 
det inte vara – deras vapen känner vi till, t. ex. en 
företrädare för ätten Ängel, som satt på ärkebiskops-
stolen i början av Magnus Ladulås regering (Folke 
Johansson [Ängel] 1274-1277) och dennes efter-
trädare, som hörde till Finstaätten. Vapensymboler 
finns det många exempel på från 1200-talets förra 
hälft men bara en gång lagd i vapensköld – då får 
vi gå till Knut Långes korta regering (1229-1234) 
där vapenbilden i skölden har ett något svårtolkat 
utseende (Lagerqvist 1970 grupp IV A nr 3). En 
fana med tre flikar är känd från samme kung, men 
den har ingen ytterligare bildframställning. På mynt 
från Knut Eriksson (1180-tal är sannolikast) ser 
vi kungen hålla en fana i vänster hand (Lagerqvist 
grupp I A nr 2a-b). Men ingen korsfana! 

Med dessa rader har problematiken presen-
terats för er heraldiker Alla synpunkter mottas 
tacksamt! a

Lars O. Lagerqvist

Te
ck

ni
ng

: P
 R

os
en

qv
ist

Bi
ld

: W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s 

Journalist med en 
vapensköld
Vem är Sveriges bästa journalist? Frågan är
naturligtvis omöjlig att besvara – 
men Sveriges mest prisbelönta journalist är i 
alla fall Dagens Nyheters Maciej Zaremba. 

 
Han har erhållit Stora Journalistpriset (2006), 
Publicistklubbens Guldpennan (2010) och en 
rad andra utmärkelser, plus ett hedersdoktorat vid 
Juridiska Fakulteten i Lund (2009). Men det är 
kanske inte så många som känner bakgrunden till 
hans efternamn?

 Maciej Zaremba föddes i Polen 1951 som Maciej 
Bielawski (Maciej är den polska formen av namnet 
Mathias). Familjen Bielawski tillhör den polska 
obetitlade adeln, och för ett vapen med en tinnskura 
och ett uppstigande lejon.

Den polska adeln har många egenheter. Till 
exempel är den mycket talrik; man beräknar att 
omkring 10 procent av befolkningen tillhör adeln. 
En annan egenhet är att familjerna i regel inte har 
ett eget unikt vapen; i stället har många familjer ett 
gemensamt vapen.

I regel har nog dessa familjer ett gemensamt ur-
sprung – även om detta ligger så långt tillbaks i tiden 

att det inte kan dokumenteras – och vapnet tjänar 
då som ett sammanhållande tecken för hela ”klanen”.

Ofta har dessa vapen namn – som till exempel 
Awdaniec,  Jelita, eller Zaremba.

Som student i Polen på 1960-talet skrev Maciej 
Bielawski regimkritiska artiklar i olika studenttid-
ningar. Naturligt nog kunde han inte underteckna 
dem med sitt eget namn. I stället valde han som 
pseudonym namnet på släktvapnet. Detta var 
tillräckligt anonymt för att han skulle kunna känna 
sig säker för den hemliga polisen. Familjen Bielawski 
är bara en av ungefär 85 polska familjer som för 
vapnet Zaremba.

Och dessutom kunde inte polisen vara säker på 
att det faktiskt var en medlem av någon av dessa 
familjer som skrivit artiklarna.

När Maciej 1969 emigrerade från Polen till 
Sverige bar han sitt familjenamn, men med när han 
började publicera sig på svenska föll det sig naturligt 
för honom att använda signaturen från de polska 
studenttidningarna. Så småningom gjorde han 
en formell namnändring, och heter numera även 
officiellt Zaremba. a 

Mats Persson

Otryckta källor:
Brevväxling mellan Lars O. Lagerqvist och Jan Raneke 1997/8. Kungl.   
Myntkabinettets arkiv.
E-.mail från Henrik Klackenberg februari 2015. Hos författaren.
Cecilia von Heijne: Analysrapport. Silverhaltsanalys av svenska medeltida 
mynt... utförda med μXRF. Riksantikvarieämbetet dnr 14-01656-2010. 
Stockholm 2012.
Mille Törnblom: Analysrapport 1991-02-26. RIKa91-013 Riksantikvarieämbetet.
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En brakteater från 1200-talet hade ofta ett heraldiskt motiv; en sköld, en fana eller stiliserad symbol. Även 
kungar var vanliga. Fanan och skölden här präglades av kung Knut Långe. Kungen till höger är Knut Eriksson
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Vad ska man tänka på när det är dags att ta 
sig ett vapen. Per-Arne Hjorth funderar kring 
ämnet.

Min tidigaste kontakt med heraldik handlade 
snarast om en logotyp. Någon gång under 
senare halvan av sextiotalet minns jag att min 
far hjälpte till att med kulspetspenna fylla i och 
förstärka en kalkerad symbol. Den var lånad från 
Askims sjöscoutkår (med deras goda minne) och 
avsedd att användas som kliché när man skulle 
dra stenciler (kopiera) för distribution inom 
dåvarande Askims kommun.

Häradssigill inspirerade
Symbolen, eller vapnet, föreställde en segelskuta 
med imponerande rigg över något som kanske 
skulle kunna liknas vid en dubbel vågskura och 
mellan två stolpvis ställda kvistar av ask. Om 
man skall tala om sköld i sammanhanget var det 
möjligen i så fall i form av en liggande rektangel. 
Sjöscouterna använder fortfarande symbolen 
men med en scoutlilja i seglet. Förmodligen var 
det också för att ta bort denna lilja som bilden 
fylldes med kulspetsbläck.

Efter stencilering blev färgerna blålila på vitt, 
men förstods givetvis av var och en som svart på 

vitt. Klart är att man eftersträvade så stark kon-
trast som möjligt. Vem som skapade originalet 
har jag tyvärr inte lyckats få reda på.

Symbolen är inspirerad av ett av Askims 
härads gamla sigill, det äldsta är drygt 400 år 
gammalt. Bilden, så som min far fyllde i den, åter-
finns i tryck på en skylt vid Hovåsskolan i Askim.

Släktforskning gav aha/Soldattorpens sköldar
Nästa ”heraldiska” upplevelse inträffade 
tjugotalet år senare när jag genom min fars 
släktforskning kom i kontakt med nummertavlor 
för soldattorp tillhörande Skaraborgs och 
Västgöta regementen.

På fädernet går våra anor tillbaka till indel-
ningsverkets knektar, ryttare, och rusthållare i 
trakterna av Saleby i Västergötland.

Nummertavlorna för Skaraborgs och Väst-
göta regementen ger ett starkt visuellt intryck 
med ”schweizisk” sköld ginstyckad i svart och 
gult och påmålad regementets namn samt rotens 
nummer i motsatta tinkturer.

I denna veva, för nu ungefär 25 år sedan, 
målade jag en pappskiva föreställande ”vår” 
nummertavla i naturlig storlek som fortfarande 
finns kvar hos mina föräldrar. Tanken uppstod 
att också göra en brevlådeskylt i emalj med snar-

likt utseende (givetvis utan annan påmålning än 
gatunumret) men det stannade därvid.

Ytterligare några år senare bestämde jag mig 
för att med datorns hjälp sammanställa min fars 
och andra äldre släktingars efterlämnade släktan-
teckningar. Ofta var dessa i form av lösbladsnote-
ringar och resultaten av många timmars letande i 
arkiv, långt före de digitala nättjänsterna.

Måneskjöld visar vägen
För att över huvud taget få en gripbar bild över 
generationer, kronologi, och inbördes släktskap 
kände jag mig tvungen att skapa ett blockschema 
i datorn och sedan föra in de personuppgifter jag 
hade. Att det redan då fanns bättre schabloner 
att använda var jag vid tidpunkten lyckligt 
omedveten om.

Undantaget lösbladsmaterialet var det min 
morfars noteringar ur Danmarks Adels Årsbok 
från 1903 som fängslade mig mest.

Min morfar (som jag aldrig hann träffa) visste 
att hans morfar i sin tur var agnatisk ättling av 
släkten Måneskjöld. Morfars anteckningar var 
en prydlig avskrift av originaldanskan utförd 
med reservoarpenna någon gång i början av 
förra seklet. Jag studerade dem noga och det 
Måneskjöldska vapnet, ”i blått en gyllene måne” 

gjorde mig nyfiken. Hur såg detta vapen ut i 
verkligheten?

Internet gav på den tiden inte lika mycket 
information som idag, så det fick bli en tur till 
Riddarhuset i Stockholm. Där skulle vapenplåt 
för de i Sverige naturaliserade grenen av ätten 
Måneskjölds (Norwegius) finnas. Ättegrenen 
kom till Sverige genom Henrik Pehrsson Måne-
skjöld och introducerades år 1634 som adliga ät-
ten nummer 191, senare ändrat till nummer 218.

Efter ett mycket spännande och fascinerande 
besök på Riddarhuset lade jag till en liten mån-
skära vid vart och ett av respektive persondata 
för alla Måneskjöldar i mitt schema. Schemat 
växte efter hand som jag successivt lyckades finna 
spår på och kopplingar till ytterligare personer, 
ingifta i, eller på annat sätt besläktade med 
Måneskjöldarna.

När nya namn dök upp hade dessa ibland 
kompletterats med texttillägg som ”hjorthuvud 
i vapen”, ”tjurhuvud”, ”sparre över blad”, ”sexuddig 
stjärna”, ”halv lilja i vapen”, ”en bjälke”, osv. Alla 
dessa tillägg, slog det mig först efter ett tag, hade 
självklart gjorts för att undanröja all eventuell 
osäkerhet beträffande omnämnda personers 
identitet gentemot eventuella andra personer 
med liknande namn. Det var ju förstås det som 

Konsten att ta sig ett vapen
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var meningen med vapen från allra första början! 
Men detta förutsatte då också att man hade kän-
nedom om dessa vapen!

Ord blir till bilder
Jag började nu samla heraldik. Så fort jag 
hittade bilder på de vapen som texttilläggen 
i mitt schema beskrev ersatte jag dessa med 
faktiska vapenavbildningar. Då började det 
hända saker. Helt plötsligt blev det ”liv” (om 
detta är relevant för en genealogi) i översikten 
och sammanhangen framstod mycket tydligare.

Dock, och tyvärr, gällde detta endast för de 
genealogier som faktiskt förde vapen.

”F-n också!”, tänkte jag. ”Egentligen borde 
alla släkter föra vapen!” 

Hm? 
Är det kanske inte bara ”skryt” att föra ett eget 

vapen? Kan det kanske till och med, också i vår 
tid av personnummer, vara praktiskt?”

Men hur skapar man då ett eget vapen? För-
modligen vill man kunna använda och leva med 
det under lång tid utan att tröttna på det. Och 
kanske låta det gå vidare om nu någon skulle 
vara intresserad. Då vill man att vapnet skall vara 
snyggt, tydligt, kunna berätta eller på annat sätt 
betyda något som går att utläsa ur det. Kanske är 
det lite av samma vånda som inför en tatuering?

Sist och inte minst, utan snarare framför allt, 
vill jag också att ett eget vapen ska vara heraldiskt 
korrekt! För egen del funderade jag mycket och 
länge på olika färger, motiv och utföranden. Idé-
skisser som först verkade självklara förkastades, 
kompletterades och ritades om. De blev ofta 
överarbetade och innehöll gärna en månskära. 
Önskan att uttrycka och innefatta så mycket som 
möjligt kombinerat med bristande heraldiska 
kunskaper gjorde att det blev ”fel”.

En ren häroldssköld hade nog ändå varit det 
allra bästa? Slutligen släppte jag alla funderingar 
på de gamla Måneskjöldarna - som redan från 
början och med bästa vilja i världen ändå hade 
känts för långsökt - och började klura på något 
helt eget.

Trots detta hade jag svårt att låta bli att 
snegla lite på Greens på Sundsby vapen med ett 
hjorthuvud. Men, vem vill riskera att bli kallad 
”hjorthuvud” när man heter hela djuret?

”Vår” hjort då, skaraborgsknekten, som fick 
sig namnet tilldelat för snart 200 år sedan? Så 
långt ifrån anspråk på anor man kan komma. 
Varför inte använda samma sköldstyckning och 
färger som i torpens nummertavlor, kompletterat 
med hela djuret?

En ginstyckad sköld i svart och guld, belagd 
med en hjort i motsatta tinkturer.

Så fick det bli. Idag är vapnet registrerat av 
SVK som SV-279 a 

Per-Arne Hjorth

”Dödens teater” heter Livrustkammarens nu 
pågående stora utställning (fram till juni 2016). 
Den visar kungligheters begravningar från 
1500-tal fram till nutid och är fylld med heraldik.

Kungligheter är emellertid inte de enda som 
föräras en offentlig begravning. Det är en ära 
som tillfaller oss alla, om än mindre pompös.

Går vi tillbaka i historien ser vi i kyrkorna 
mängder av bevis på hur central heraldiken 
var. I modern tid, 1900-talet och framåt, har 
vapensköldarna blivit påtagligt färre på gravmo-
numenten. Men istället för att beklaga oss tänker 
vi visa på det goda exemplet, och hoppas att du 
läsare kan hjälpa oss att inventera de moderna 
svenska gravstenarnas heraldiska utsmyckning.

Två heraldiker
De två vi har med här tillhör båda personer 

som hade ett heraldiskt intresse: Jan Raneke som 
nestor i svensk heraldik och Fredrik Posse som 

var en del av det illustra lilla sällskapet Borås 
Heraldiska Förening. Jan och hans hustru Ul-
las gravsten pryds som sig bör av familjevapnet 
flankerat at av ett kors.

Fredrik Posses anspråkslösa gravsten på Bräm-
hults gamla kyrkogård i Borås har familjen Posse 
av Säbys stamvapen. Passande för Fredrik som var 
både anspråkslös och välkomnande innan han i 
allt för unga år gick bort.

Jag för min del tänker följa dessa herrars 
exempel den dagen det blir aktuellt och Mats 
Perssons inventering hittilldags visar att många 
fler redan tagit den vägen. a

Jesper Wasling

Gravstensheraldik

Låna böcker

Så funkar vårt bibliotek
På vår hemsidan hittar du en lista över de böcker som föreningen äger. Om du är 
intresserad av att låna skickar du ett mejl till vår bibliotikarie Stefan Bede, bede@
heraldik.se.
Du får låna böcker upp till en vikt av 2 kg och som får plats i postens gröna paket.
När din lånetid har gått ut får du en påminnelse. Skicka tillbaka böckerna i det
kuvert som kom med böckerna. Alla lån är gratis.



103:2015 Vapenbilden  1918 Vapenbilden 103:2015

Släkten von Essen är en vittförgrenad släkt. 
En av grenarna har lämnat oss ett par intres-
santa gravstenar i Stockholmstrakten.

Låt oss börja med en gravsten vid Håtuna kyrka 
i Uppland (bild 1). Den visar von Essenvapnet 
på sedvanligt vis: i skölden en uggla, och över 
skölden en friherrlig krona.

Vid Östra Ryds kyrka i Roslagen finns emel-
lertid två gravstenar över medlemmar av en an-
nan släktgren. Gravstenarna är över Wilhelm von 
Essen (1879-1972) med hustru Lily och dotter 
Tomasine, och över Eric von Essen (1910-1986) 
med hustru Louise.

Dessa stenar har en ovanlig heraldisk dekor; 
de visar inte alls sköldemärket, utan bara hjälm-
prydnaden (en uggla mellan två vingar). Medan 
detta förfarande är vanligt i brittisk heraldik är 
det mycket ovanligt här i Sverige. Varför visar då 
gravstenarna i Östra Ryd ”bara” hjälmprydna-
den? Ja, det är en intressant historia.

Östra Ryds kyrka ligger intill det gamla godset 
Rydboholm i Roslagen. Under medeltiden ägdes 
Rydboholm av ätten Sture (tre sjöblad) och på 
1400-talet gick det genom gifte över till ätten 
Vasa. Gustav Vasas syster Margareta gifte sig 1516 
med Joakim Brahe och fick då Rydboholm med 
sig i boet. Därefter tillhörde godset ätten Brahe i 
över fyra sekler, och Brahe-vapnet kan ännu ses 
ovanför porten till boningshuset. (Bild 3)

Greve Nils Fredric Brahe (1812-1850) på 
Rydboholm hade två barn: dottern Ebba Aurore 
(1838-1924) och sonen Magnus (1849- 1930). 
När greve Magnus slöt ätten 1930, begravdes 
i det braheska gravvalvet i Östra Ryd under 
spektakulära former, gick Rydboholm till Ebba 
Aurores barn.

Ebba Aurore hade 1959 gift sig med riksmar-
skalken Fredrik von Essen (1831- 1921). Bland 
heraldiskt intresserade är han nog idag mest känd 
för det ståtliga fotografiet där han är iklädd alla 
de fyra ordenskejorna: Serafimerorden, Nord-

stjärneorden, Svärdsorden och Vasaorden (Slå 
upp honom på Wikipedia och titta på fotot!). 
Efter Ebba Aurore kom således Rydboholm att 
tillhöra ätten von Essen. Rydboholmsgrenen av 
den ätten har alltså Braheblod i sina ådror – och 
det är nästan det finaste man kan ha inom den 
svenska adeln. (bild 4)

Genom att pryda Wilhelm von Essens och 
Eric von Essens gravstenar med hjälmprydnaden 
(uggla plus vingar), och inte med sköldemärket 
(bara ugglan) kunde man knyta an till Brahe- 
ättens vingar. Därmed kunde man på ett fiffigt 
sätt framhålla släktgrenens härstamning från 
Rydboholms medeltida ägare. Och än idag ägs 
Rydboholm av ättlingar till Sturarna, Vasarna 
och Braharna. a

Mats Persson

Några hjälmprydnader på
Östra Ryds kyrkogård

1: Vapensköld på gravsten vid Håtuna kyrka. 
Foto: M. Persson

3: Ätten Brahes vapen. 
Källa: Wikimedia commons

2: Släkten von Essens hjälmprydnad på två gravstenar på 
Östra Ryds kyrkogård. Foto: M. Persson

4: Några generationer på Rydboholm 
(ofullständig släkttavla)
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Lena R ang ström, fd 1:e intendent vid 
Livrustkammaren, har utkommit med boken 
Dödens teater till utställningen med samma 
namn på Livrustkammaren i Stockholm.

Boken är ett praktverk. Stor, vacker och 
mycket innehållsrik. I en första genombläddring 
slogs jag av hur många bilder det är som fyller ett 
syfte större än att bara fylla ut sidorna. Bildmate-
rialet tillför i sig väldigt mycket av intresse, även 
för oss heraldiker. 

Även språket är av hög klass. Lättläst utan att 
bli för enkelt vilket gör att meningarna tillåts 
bära mycket information. Läsaren tyngs varken 
av tillkrånglade meningar eller plattityder.

Men det är inte här som bokens stora förtjäns-
ter finns. Det är innehållet som i sig är bokens 
verkliga storhet. Lena Rangström har gått till 
botten med begravningsceremonierna under 
från Vasatid in i nutid.

Fokus ligger på vasatid och en tid därefter 
eftersom samhället under denna tid inte skilde 
lika mycket på det privata och det offentliga. 

Nollpunkten blir kejsare Karl Vs begravning 
i Bryssel 1558. Den innebar något helt nytt och 
kom att influera furstebegravningar runt om i 
Europa för en lång tid framöver. 

Dessa begravningar blir en manifestation 

av makten under en period då nationalstaten 
utformas. Regenten är inte längre personlig 
innehavare av ett rike utan rikets främste repre-
sentant: ”Staten, det är jag”. 

Därmed blir det viktigt att manifestera både 
riket, rikets alla provinser och rikets härskare - för 
de var ett och samma. Begravningstågen kom 
därför att representera rikets alla delar, där varje 
deltagare representerade de olika institutionerna.

För heraldikern är det värt att notera att det 
är nu som härolderna blir en del av statsceremo-
nierna i Norden, det är nu som provinsvapnen 
skapas och det är nu som riksregalierna blir 
statens symboler och inte monarkens personliga 
egendom.

Lena Rangström går igenom varje aspekt av 
de kungliga begravningarna och visar hur de 
har utvecklats och var inspirationen kommer 
ifrån. Hon visar också på ett väldigt intressant 
sätt hur dagspolitiska hänsyn påverkade begrav-
ningsritualerna, som när hertig Karl justerade 
detaljer för att själv framstå i bättre dager än 
vad som egentligen var planerat. Allt en viktig 
kunskap för den som vill förstå rikets heraldik 
genom seklerna.

Jesper Wasling

Dödens teater 
- en manifestation 
av makt

RECENSION
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Illustrationer: P Rosenqvist

1. Duken delad i blått och guld med tre kronor av guld, två 
över en, i övre fältet och en svart lågande granat med fyra röda 
blixtar i det nedre fältet.

2a, Duken svart med en lågande granat och fyra blixtar, allt 
av guld. I övre inre hörnet tre kronor, två över en, av guld.

2b, Som 2a, men blå fanduk.

3, Duken ginstyckad i blått och guld, med tre kronor av guld, 
två över en, i det övre fältet och en svart lågande granat och 
fyra röda blixtar.
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Nytt från Statsheraldikern

Dygd, ära och social status
Begravningsfanornas bilder berättar 
om 1600-talets samhälle

Torsdag 1 oktober kl 17.30
Fil dr Cecilia Candréus tolkar fanors sym
boliska  budskap vid begravningar och 
presenterar hantverkarna bakom. Cecilia 
är textilvetare vid Uppsala universitet 
och har disputerat på ”de hädangångnas 
heraldik : en studie av broderade begrav
ningsfanor ca 1670–1720. Entré 100 kr. 
Förhandsboka på tel: 08402 30 30  
eller melja: lrk.bokning@lsh.se  
Hela höstens program finner du på 
vår webbplats: livrustkammaren.se 
livrUsTkammarEn, sloTTsbaCkEn 3, sThml

I möte med Försvarsmaktens traditionsnämd 
2 0 1 5 - 0 2 - 0 3  b e h a n d l a d e s  v a p e n  f ö r 
Försvarsmaktens Hundenhet (FMHE). 
Enversion av vapnet tillstyrktes som HKV skulle 
kontakta FMHE för dennas godkännande eller 
ändringsförslag. Statsheraldikern skulle avvakta 
svar. Sedan dess verkar enheten fått sitt vapen - i 
fält av silver ett svart schäferhundshuvud med 
röd tunga. Skölden krönt med kungl. krona och 
överlagd ett stolpvis ställt svärd. 

Vid mötet behandlades också frågan om fana 
för SWEDEC. Denna skall bygga på det vapen 
Statsheraldikern tidigare utarbetat för SWE-
DEC. Till Traditionsnämndens nästa möte 3 
mars har man följande förslag att ta ställning till:

Från Leif Possung , F17 Kamratförening 
inkom 2015-02-23 en fråga om fana för 
kamratföreningen. Man frågar om det finns 
hinder för att gå vidare med det förslag till fana 
man har – på blå duk F17 vapensköld med texten 
F17 Kamratförening under skölden. Återkommer 
med en uppföljning av dessa ärenden.

Sedan har Riksarkivets sida med Nya Heraldiska vapen 
vaknat till liv igen, och nu kan ni se vapnen för HKH 
Prinsessan Leonore, Hertiginna av Gotland; Alingsås 
tingsrätt; Värmlands  tingsrätt; Överklagandenämnden 
för studiestöd; Säkerhetspolisen; HMS Hercules; 
HMS Hector samt fana för Försvarsmaktens 
underrättelse- och säkerhetscentrum.

Sockensigill som
smycken i silver
Silvret ger liv till socknarnas heraldik i
Tove Larssons händer.

2009 startade Tove Larsson återflyttad till
Segerstad i Bollnäs kommun företaget Brokig.
Namnet kommer sig av att hon från en början 
tänkt att arbeta som konsult inom IT-projekt 
ledning (Larsson hade tidigare en tjänst på IBM 
i Stockholm) och inom hantverk med mera.

Hantverket kom att ta över och då särskilt en 
framgångsrik tillverkning av smycken i silver. En 
serie smycken som Brokig tillverkar är särskilt 
intressant ur heraldisk synvinkel nämligen en 
serie som utgår från sockensigill.

Dessa görs i finsilver på en rund bakgrund i 26 
mm diameter. Ett exempel på modern tillämp-
ning av emblem med anknytning till heraldiken. 

Marcus Karlsson




