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Bästa medlemmar,
Nu stundar jubileumsåret 2016 när Svenska 
Heraldiska Föreningen firar 40 år. 
Detta kommer vi uppmärksamma på flera sätt.

Under året kommer en historisk tillbakablick 
likt den i nr 67 från 2006. Årsmötet gör vi till ett 
tvådagarsarrangemang, med både föredrag och 
flera visningar. Vi passar också på att lansera en ny 
version av det diplom som beviljas tillsammans 
med förtjänstmedaljen. På förslag av föreningens 
tidigare persevant för utmärkelser, Jonas Arnell, 
har styrelsen även beslutat att ansluta SHF till 
Kungliga Patriotiska Sällskapets medaljer ”FÖR 
BETYDANDE GÄRNING”, som ”delas ut som 
belöning för samhällsinsats, förtroendeuppdrag 
eller ideell verksamhet som är av långvarigt slag 
och särskilt betydande för det svenska samhället”. 
Detta innebär att vi i samband med jubileumsår 
kommer se över vilka som kan vara aktuella och i 
förekommande fall lämna in motiverade förslag 
till Kungliga Patriotiska Sällskapet. Vår egen 
medalj förblir den yppersta utmärkelsen för 
insatser för heraldiken och beviljandet av den 
fortsätter oförändrat, men vi vill genom detta 
öppna en möjlighet för föreningens trotjänare att 
belönas efter en av SHF oberoende bedömning. 
Eftersom det krävs minst 10-15 års ideellt arbete 
för att komma i fråga för Kungliga Patriotiska 
Sällskapets medalj räknar vi med att det blir 
lagom att aktualisera detta vart femte år. Vi vill 
även uppmärksamma de trogna medlemmar som 
stöttat föreningen, och därigenom heraldiken, 
under många år och detta kommer också ske 
under jubileumsåret, så förnya ditt medlemskap 
i januari så att du inte missar viktig meritering!
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Omslagsbild
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(2011) nykomponerade vapnet Mjärdsjö

SHF 40 år 2016

Illustra de heraldica

Henric Åsklund
Ordförande i SHF

Svenska Heraldiska Föreningens styrelse 
kallar till föreningsstämma lördag 12 mars 2016 
på Kungl. Myntkabinettet, Slottsbacken 6, 
Stockholm.

Program lördag 12 mars
13.00 Inledning
13.15 Förtjänstmedaljörer 2016
13.30 Medaljörföredrag av Magnus Bäckmark: 

Bondesigill
14.10 Medaljörföredrag av Alexander Ulltjärn: 

Territoriella vapen, särskilt sockenvapen
14.30 Kaffe
15.00 Medaljörföredrag av Lars O. Lagerqvist:

 <Titel annonseras senare>
15.30 Visning av Myntkabinettets samlingar
16.15 Föreningsstämma med föredragningslista 

enligt stadgarna
17.15 Avrundning 

(vi måste lämna lokalen senast 17.30)
18.00 Middag på Restaurang Arsenalen, 

Arsenalsgatan 3 (ca 750 m promenad från 
Slottsbacken).

Till mötet behövs ingen anmälan och det är 
kostnadsfritt, men för trerättersmiddagen måste 
vi ta en avgift på 250 kronor för medlemmar och 
369 kronor för övriga. 

Anmälan är bindande och görs genom att 
beloppet sätts in på SHFs PG 22 27 90 - 8. 
Anmäl er senast torsdagen den 25 februari och 
glöm inte att skriva ”Årsmötesmiddag” och namn 
på inbetalningen! För att ange vilken meny ni 
önskar, vänligen ange önskemål via formulär på 
www.heraldik.se.

Program söndag 13 mars
11.00 Visning av utställningen ”Dödens teater”

på Livrustkammaren, Slottsbacken 3. 
Samling vid entrén kl 10.50.

12.30 Visning av Ordenssalarna på Kungl. Slottet. 
Guide: Ordensintendent Tom C. Bergroth. 
Samling vid Västra valvet kl 12.20 för 
erhållande av passerkort och inpassage.
Om det är möjligt kommer vi även få en 
kortare visning av Skattkammaren, men den 
är stängd tillsvidare pga förhöjd säkerhet 
på Slottet så detta är avhängigt att den är 
öppen vid tiden för vårt besök.

Efter detta informell gemensam måltid för de
som önskar och/eller eget fördjupat besök på 
Livrustkammaren. Alla visningar är kostnadsfria, 
men det är begränsat antal platser och obligatorisk 
föranmälan senast torsdag 10 mars.

OBS! På den senare visningen måste av säkerhets-
skäl individuella passerkort bäras av alla deltagare 
och det kommer inte vara möjligt att bli in- eller 
utsläppt under pågående program. 

Anmäl er alltså i god tid och kom i god tid till 
Slottet. Avanmäl vid förhinder. Anmälan sker via 
formulär på www.heraldik.se.

För frågor eller om ni saknar möjlighet 
att anmäla er via internet hänvisas till mötes-
samordnare Sami Nahas (sami@heraldik.se, 
070-111 2994).

Varmt välkomna, Styrelsen

Heraldikhelg i Stockholm 12-13 mars 2016
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2016 års medaljörer

Svenska Heraldiska Föreningens styrelse har 
beslutat bevilja 2016 års förtjänstmedaljer 
till Magnus Bäckmark, Lars O. Lagerqvist 
och Alexander Ulltjärn. Styrelsen har velat 
uppmärksamma svensk numismatiks nestor, 
samt två föreningsaktiva varav den ena även 
framstående heraldisk konstnär.

Magnus Bäckmark

Motivering : För sina 
insatser för heraldiken i 
Sverige i allmänhet och 
för sitt arbete i Svenska 
Heraldiska Föreningen 
i synnerhet. Magnus 
har g jort en monumental insats för Vapenbilden, 
som under hans långa tid som redaktör genomgick 
en fantastisk utveckling. Som heraldisk konstnär 
har han en högst personlig och lättigenkännlig 
stil. Med känslig penna kombinerar han en 
inbjudande sagolyster med en stringent förmåga 
att levandegöra sina bilder.

Magnus Bäckmark föddes 1974 i Lidingö och 
har varit verksam i Stockholmsområdet sedan 
dess, undantaget sin studietid i Örebro där 
han tog en fil kand i kommunikations- och 
litteraturvetenskap. Magnus har sedan 1998 
arbetat heltid i den egna firman Gröna stubben 
där verksamheten är delad mellan vapenteckning 
och släktutredning. Gröna stubbens webbplats 
som etablerades 1998 var en tidig heraldisk 
kunskapskälla på internet, särskilt om ofrälse 
släktvapen i Sverige kända från sigill från främst 
1600- och 1700-talen. Magnus har gett ut ett 
antal böcker där särskilt Heraldiken i Sverige 
(2001, tillsammans med Jesper Wasling ), 
Kyrkans märken: vapen, stämplar, sigill, emblem 
(2006, tillsammans med Marcus Karlsson) och 
Mantalsforska! Släktforskning i mantalslängder 

(2015) bör nämnas. Han kom med i SHF 
1999 och blev invald i styrelsen 2001, varvid 
han tillträdde som redaktör för Vapenbilden. 
Magnus kom att vara redaktör för 41 nummer 
av Vapenbilden under de följande 13 åren, satt 
kvar i redaktionen en tid och lämnade sedan 
både den och styrelsen 2015. Han är redaktör 
för Svenska Släktkalendern sedan 2000, och 
medarbetare i redaktionen för tidskriften Släkt 
och Hävd. Magnus är även Timmermansordens 
vapenmålare sedan 2002 och sitter i Heraldiska 
Samfundets styrelse. På det genealogiska området 
har han följt utvecklingen av DNA-jämförelse 
och gett ut Genvägar: praktisk handledning 
till DNA-jämförelse i släktforskning (2012, 2:a 
utökad utgåva 2013) – den första publikationen 
på svenska i ämnet. Han är en flitigt anlitad 
föredragshållare, särskilt i ämnet DNA-
jämförelse.

Lars O. Lagerqvist

Motivering : För sin 
breda gärning inom 
kulturhi stor ia  och 
främst numismatiken. 
Mynt och medaljer 
är heraldikens slagna 
kulturbärare - avgörande för vår förståelse för 
statssymbolernas utveckling. Lars har under 
decennier bjudit på ett lärt flöde av böcker och 
artiklar vars omfång söker sin like. Denne svensk 
numismatiks nestor  visar vackert tex i Vapenbilden 
hur mynt och heraldik går hand i hand. Dessutom 
en av våra mest långvariga medlemmar!

Lars Olof Lagerqvist föddes i Stockholm 1929 
och har bott och verkat där eller i dess omnejd 
fram till för några år sedan då han flyttade 
till Kristianstad. Lars läste vid Stockholms 

universitet och blev filosofie kandidat i historia, 
klassisk fornkunskap och religionshistoria 1952 
och dito licentiat i historia 1961. Han vann 
anställning vid Kungl. Myntkabinettet 1951 
och var fram till 2010 sedan knuten dit i olika 
roller, bland annat som dess chef 1983–92. Lars 
har även haft poster vid utrikesdepartementets 
bibliotek, Riksantikvarieämbetet samt Statens 
historiska museum, där han blev förste antikvarie 
1965 och var förste intendent och chef för 
studieenheten 1975–77. Lars har skrivit en 
mycket lång rad böcker inom numismatik, 
historia och kulturhistoria , bland annat 
standardverket Svenska Mynt under Vikingatid 
och Medeltid samt Gotländska mynt (1970) 
vars klassificering blivit normgivande. För 
heraldiskt vidkommande bör särskilt nämnas 
den mäktiga Sveriges och dess forna besittningars 
guldmynt och riksdaler från Gustav I till Carl 
XVI Gustaf: samling Julius Hagander (1996). 
Mer allmänt känd är han kanske för sina 
många böcker om svensk historia och Sveriges 
regenter. Lars har också varit en synnerligen 
produktiv artikelförfattare i tidskrifter som 
Nordisk numismatisk unions medlemsblad, 
Svensk numismatisk tidskrift (hette före 1986 
Myntkontakt) och även Vapenbilden. Samt i 
Fornvännen, Myntkontakt och Gastronomisk 
kalender, för vilka han även varit redaktör. 
Lars har varit aktiv i Svenska numismatiska 
föreningen, som sekreterare i nästan 20 år 
och som ordförande 1973–78, samt i Svenska 
arkeologiska samfundet vars ordförande han 
var 1987–89. Han är hedersordförande i 
Fédération Internationale de la Médaille d’Art 
(FIDEM) och i Bernadotte-Musei Vänner. 
Lars var konungens medaljvårdare 1985-
2012 och är korresponderande ledamot av 
Vitterhetsakademien sedan 1992. Lars har varit 
medlem i SHF sedan 1978, under nästan hela 
föreningens existens.

Alexander Ulltjärn

Motivering : För sitt 
engagemang i Svenska 
Heraldiska Föreningen 
och särskilt för sina 
ovärderliga insatser 
för vår webbplats, vårt 
fönster mot världen. Alexanders arbete har spänt 
över hela registret från hemsidan till forumet 
Heraldica och databasen Källan, från tekniska 
djupdykningar till quizmaster och ansvarig för 
självstudiekursen i heraldik, samt som aktiv i 
Sockenheraldiska institutet.

Alexander Ulltjärn föddes 1971 i Åtvidaberg i 
Östergötland men bodde sedan på de mest skilda 
platser i världen (bla Chile) och Sverige fram till 
1991 då han inledde studier till civilingenjör 
i teknisk fysik och elektroteknik i Linköping. 
Efter examen fick han anställning på Ericsson i 
Linköping och är kvar där sedan dess. Heraldiken 
är ett intresse sedan barnsben och till SHF hittade 
Alexander 2004 tack vare Magnus Bäckmarks 
webbplats ”Gröna stubben” och dennes och 
Jesper Waslings bok ”Heraldiken i Sverige”. 
Alexander blev föreningens webbredaktör 
2005 och valdes in i styrelsen året därpå. Han 
verkade som webbredaktör och webbmaster till 
2013, när han lämnade styrelsen. Han jobbade 
med webbplatsen, databasen och forumet, både 
med teknik och också innehåll. Alexander var 
ansvarig för självstudiekursen i heraldik och var 
aktiv i Sockenheraldiska institutet. Förutom 
heraldikintresset är Alexander en motionär av 
rang med Svensk klassiker och Ironman innanför 
bältet, utöver nästan 40 maraton. a

Henric Åsklund
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De tre dynastierna som genom historien har 
härskat som hertigar i Slesvig-Holstein har 
haft både heraldiskt och historiskt inflytande 
på hela Östersjöområdet.

 
Sønderjylland, dagens södra Jylland, består 
historiskt sett av det danska gränsområdet 
Slesvig. Omkring år 1200 gjordes området 
till ett hertigdöme under den danska kronan. 
Sønderjylland utgjorde porten till Danmark 
och området knöts under medeltiden tätt till 
det tyska grevskapet Holstein. År 1460 blev 
danska kungen även hertig av Slesvig och 1474 
av Holstein.

Under namnet Hertigdömena och fram 
till kriget 1864 mellan Danmark och Preus-
sen utgjorde de ett av det danska kungarikets 
ekonomiskt mest betydelsefulla områden. 
Med 1800-talets idé om folkslagens nationella 
tillhörighet blev frågan om huruvida hertigdö-
mena skulle höra till Danmark eller Preussen, 
eller utgöra en självständig stat, brännande och 
politisk inflammerad. Det kulminerade i de två 
slesvigska krigen mellan Danmark och Preussen 
1848–50 och 1864. Resultatet blev att Danmark 
år 1864 tvingades avstå båda områdena till 
Preussen. Efter första världskriget genomfördes 

en folkomröstning vars resultat blev att Norra 
Slesvig återfördes till Danmark. Resterande del 
av området stannade inom Tysklands gränser.

 
Tre  dynastier
Hertigarna i Sønderjylland kom från tre olika 
dynastier, Abelsläkten, de schauenburgska 
grevarna och Oldenborgarna.

Kung Valdemar II Sejr (Seger) utnämnde år 
1232 sin yngre son Abel till hertig i Slesvig. Han 
och hans efterkommande styrde Slesvig fram till 
1375 då linjen dog ut. Området fick under denna 
tid sin egen administration och uppnådde en 
ganska självständig position gentemot kungari-
ket Danmark. Ekonomiskt och kulturellt stärktes 
banden söderut till Holstein.

Det var genom Abel de två danska lejonen 
kom att bli hertigdömets vapen. Vapnet är en 
brisering av kungens vapen – ett vanligt förhål-
lande under 1200-talet. Hertig Abel var gift med 
Mechtild av Holstein.

Holstein styrdes sedan från 1110 av de 
schauenburgska grevarna som hade fått sig detta 
grevskap tilldelat av hertigen av Sachsen. Genom 
att kolonisera området och grunda städer och 
handelsplatser stärkte grevarna sin makt och 
understödde samtidigt Abelsläktens strävan 

Hertigarna 
av Sønderjylland

efter oberoende. När Abelsläkten dog ut 1375 
lyckades grevarna Schauenburg 1386 bli hertigar 
i både Holstein och Slesvig, men titulerade sig 
endast hertigar av Slesvig fram till 1459. Då dog 
manslinjen ut, och Slesvig och Holstein knöts 
ytterligare närmare till varandra.

Schauenburgs vapensköld är ett vitt nässel-
blad på rött fält. Hertig Gerhard VI förenade 
detta vapen med Slesvigs två lejon senast i sitt 
sigill 1393.

År 1448 valdes greve Christian av Oldenburg 
till kung av Danmark. Eftersom han även var 
ättling till grevarna av Schauenburg blev han 
också hertig av Slesvig och Holstein. Den per-
sonalunion som då etablerades kom att bestå i 
över 400 år. 

 
Flera hertiglinjer 
Traditionen, att kronan överlät hertigdömen till 
yngre söner fortsatte, och eftersom dessa fick tal-
rika manliga ättlingar etablerades med tiden flera 
hertiglinjer. På det sättet uppstod under kortare 
eller längre tid hertiglinjerna Slesvig-Holstein, 
Slesvig-Holstein-Gottorp, Slesvig-Holstein-
Sønderborg, Slesvig-Holstein-Ærø, hertigarna 
av Slesvig-Holstein-Nordborg, den äldre Glücks-
borglinjen Slesvig-Holstein-Glücksborg och 

den yngre Glücksborglinjen Slesvig-Holstein-
Sønderborg-Glücksborg. Vidare hertigarna av 
Slesvig-Holstein-Sønderborg-Augustenborg och 
Slesvig-Holstein-Plön.

Av dessa blev yngre Glückborglinjen 1863 
Danmarks nya kungadynasti då den äldre Ol-
denburgska kungalinjen utslocknade. Augus-
tenborglinjen ansåg sig ha arvsrätt till danska 
tronen, dels genom sin härstamning, dels genom 
hertig Christian Fredrik II:s äktenskap med kung 
Fredrik VI:s syster Louise Augusta. Men efter-
som Augustenborgarna ställde sig på Holsteins 
sida under kriget 1848–50 hade de utvisats från 
Danmark 1852.

Den tyske kejsaren Wilhelm II:s gemål 
Augusta Viktoria härstammade från Augusten-
borglinjen. Hertig Christian Fredrik II:s yngre 
bror Christian August valdes 1809 till Sveriges 
tronföljare och adopterades av Karl XIII, men 
avled som bekant oväntat 1810. Hertig Adolf 
Fredrik av Holstein-Gottorp blev 1751 kung 
av Sverige, medan hertigen Karl Peter Ulrik av 
Gottorp 1762 blev kejsare av Ryssland under 
namnet Peter III. a

 

Carl-Thomas von Christierson

Vaxsigill från Knudsgillet i Slesvig, kopia
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SNGH är Sveriges dolda maktfaktor i heraldik. 
Det är de som arrangerar internationella 
kongresser och samordnar mycket av svensk 
heraldik. Men vilka är de? Ordförande Leif 
Törnqvist intervjuas här av Marcus Karlsson

Förklara kommitténs ursprung och vad ni 
arbetar med?

– Kommittén går tillbaka på den organisa-
tionskommitté som bildades inför den interna-
tionella genealogiska och heraldiska konferens 
som hölls i Sverige 1960. Tio år senare om-
vandlades organisationskommittén till Svenska 
Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik 
för att skapa en internationell kontaktyta. I stad-
garna bestämdes att Kungl. Vitterhetsakademien 
skall utöva ett tillsynsansvar, även om kommittén 
i sig inte är en del av akademien. Tillsynen utövas 
genom att akademien tillsätter en medlem i kom-
mittén. Övriga medlemmar utses av de genealo-
giska och heraldiska sammanslutningarna. De 
utses efter kompetens och representerar endast 
sig själva och ska inte ses som representanter för 
en viss organisation.

Kommitténs huvuduppgift är att upprätthålla 
kontakten med de internationella genealogiska 

och heraldiska konferenserna. Detta sker genom 
en återrapportering på kommitténs möten som 
enligt stadgarna skall hållas två gånger per år. 
Man har också en viss summa att fördela som 
resebidrag till den internationella konferensen.

Hur ser kommitténs samarbete med övriga 
Heraldiksverige ut?

– Kommittén i sig tar inga egna initiativ vad 
det gäller detta, då man inte vill toppstyra. Dock 
avvisar man inte kontakter i sig, Svenska Heral-
diska Föreningen kan exempelvis ta kontakt  om 
hjälp med resebidrag säger Törnqvist.

Törnqvist tar också här upp samarbetet med 
Svenska vapenkollegiet, där han efterlyser en 
närmare diskussion. Då han upplever att kom-
mitténs synpunkter i många fall inte beaktas.

Nationalkommittén 
för genealogi och 
heraldik

” Kommitténs huvuduppgift är att 
upprätthålla kontakten med de 
Internationella Genealogiska och 
Heraldiska konferenserna. ”

Hur ser samarbetet med Academie Internatio-
nale de Heraldique (AIH) ut?

– Detta äger rum framförallt via de internatio-
nella genealogiska och heraldiska konferenserna 
samt kollokvierna.

Vad saknar ni inom svensk heraldik?
– Vi ser fram emot den revidering av Nordisk 

heraldisk terminologi som är under arbete.

Hur arbetar ni vad det gäller den genealogiska 
delen av kommittén?

– Detta arbete sker främst genom de interna-
tionella konferenserna och genom de personer 
som i kommittén kommer från de genealogiska 
sammanslutningarna.

Hur ser ni på att i framtiden åter arrangera en 
Internationell konferens till Sverige?

– Detta är inget vi inom kommittén aktivt 
arbetar kring, dock ställer vi oss inte avvisande till 
att en konferens skulle anordnas i Sverige. Man 
skulle till och med säga att det tillhör en av våra 
egentliga uppgifter. a

Marcus Karlsson

Faktaruta

SNGH består av elva ledamöter:
Henrik Klackenberg, Statsheraldiker
Göran Mörner, Riddarhusgenealog
Per Nordenvall, Ordenshistoriegraf KMO, 
(Vice Ordförande)
Carl Michael Raab, biträdande statsheraldiker, 
(Sekreterare)
Erland Ringborg, Ordförande Sveriges Släkt-
forskarförbund
Staffan Rosén, Profess or, (Vitterhetsakademiens 
representant)
Vladimir Sagerlund, Heraldisk konstnär
Lars-Olof Skoglund, Ordensarkivarie KMO
Karin Tetteris, Intendent SFHM
Peter af Trampe, Docent, (Skattmästare)
Leif Törnquist, Överste, fd Överintendent, 
(Ordförande)

Kommittén finansieras med bidrag från 
Vitterhetsakademin och Kungl. Majt:s Orden.

Kommitténs arkiv är öppet och tillgängligt 
för allmänheten. Det finns på Rikarkivet i 
Stockholm.
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När Riddarhuset förra året gjorde en 
inventering av alla vapenplåtar som finns i 
Riddarhussalen var grundtanken att det var 
framsidorna som skulle fotograferas.

Emellertid upptäcktes en hel del intressant på 
plåtarnas baksidor, som skisser, noteringar, 
namn på konstnärer och spår av restaureringar. 
En del av dessa baksidor presenterades i år i 
en sommarutställning där bilder av dessa är 
monterade på kapaskiva tillsammans med 
information om ätten och det som gör det 
enskilda fyndet intressant.

Presentationen visar att det ibland finns en 
skillnad mellan bild och blasonering och att en 
del konstnärer gjorde ett ordentligt förberedelse-
arbete i form av antingen skisser eller färgprover 
(se bild.)

Utställningen “Sköldens baksida” är ett trev-

ligt komplement till ett besök på Riddarhuset 
men som kanske inte riktigt står på egna ben. 
Det är få bilder och många ger samma informa-
tion om att man kan se eller skymta konstnärens 
skiss. Även om det finns ett och annat guldkorn 
är det inga riktigt intressanta fynd som får en 
heraldikers puls att öka.

Jag hoppas dock att de får vara kvar i mont-
rarna så att den som tar sig dit får se två sidor av 
samma mynt.

Vågar man även hoppas att utställningen 
presenteras även på andra håll i Sverige?

Utställningens bilder presenterades i montrar 
i Riddarhuset.

För arbetet med utställningen står riddarhu-
samanuens Oscar Langenskiöld. a

Stefan Bede

Utställning på Riddarhuset: 

Sköldens baksida

Foto: Stefan Bede



104:2015 Vapenbilden  1312 Vapenbilden 104:2015

Renässansens 
Florens

Bild 2. Florens rådhus, senare Medicis palats.
Vapensköldarna som är målade på tornet har skiftat genom
seklerna och tidvis har sektionerna varit omålade.
Foto: Michaela Mutka-Wasling

Renässansens Florens har en heraldisk skatt 
utöver det vanliga. Förutom arkitekturen finns 
här även konsten och det fantastiska museet 
Bargello.

 
Den heraldiske turist som vandrar genom 
Florens kan inte bli annat än överväldigad. 
Florens är Medicis stad och det syns i nästan 
varje gathörn. De vackra husens fasader är pryds 
med familjevapnet som visar sex eller sju röda 
bollar på gult fält. Inte så konstigt med tanke 
på att den mäktiga familjen och deras pengar 
var involverade i nästan allt som hände i staden. 
Jag skriver bollar, för påfallande ofta är det just 

bollar som liksom rullar på sköldens yta [Bild 3]. 
Det heraldiska tvådimensionella idealet var inget 
som omhuldades av renässansens medlemmar 
av familjen Medici, men ser man sig omkring 
i staden så det bara detta vapen som avbildas 
så extremt. Övriga, även när de är i allians med 
Medici-vapnet, framställs på vanligt sätt.

Nu var ju familjen Medici något utöver det 
vanliga i alla andra sammanhang, så varför inte 
också inom heraldiken. Därför bör man som 
heraldisk turist lämna sin önskan om heraldisk 
korrekthet åt sidan och i stället njuta av den fan-
tastiska skönheten som dessa vapen ändå utgör.

 

Bild 1. Medicis ursprungliga vapen var sex eller sju röda rundlar 
i cirkel. 1465 förlänades vapnet där den översta rundeln ersätts 
av en blå belagd med en lilja av guld. Förläningen gjordes 
av kung Ludvig XI av Frankrike. Illustration: P. Rosenqvist
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Bild 3. Runt om i Florens möter man dessa fascinerande vapensköldar för familjen Medici. Ofta är rundlarna omvandlade till 
tredimensionella bollar. Foto: Jesper Wasling.

Medicis kulor
Familjen Medici lyckades även att både utveckla 
och förändra sitt vapen samtidigt som de behöll 
enkelheten. Ursprungligen visar skölden röda 
rundlar på guld. Det vapnet behåller familjen 
fram till 1465. Då förlänades ett vapen där den 
översta rundeln ersätts av en blå belagd med en 
lilja av guld [Bild 1]. Förläningen gjordes av kung 
Ludvig XI av Frankrike. 

Mot slutet av 1400-talet valde familjen att ta 
bort en rundel. Orsaken är lite oklar men min 
gissning, efter att ha vandrat genom Florens, är 
att det var ett rent estetiskt beslut. För i de sköld-

former som blev moderna under 1400-talet. 
Rundlarnas antal var nog inte heller ett absolut 
tal. I San Lorenzos gravkapell för familjen Medici 
finns flera sköldar. På en sköld på graven visas sex 
kulor, de på golvet har sju medan de i taket och 
i träpanelen har åtta. Samtidigt visar Cosimo I  
grav i Cappelle Medicee endast fem rundlar.

1531 utses Alexander Medici till hertig 
över Florens och Toscana av sin farbror, påve 
Clemens. Florens var formellt fram till 1532 
en republik, även om familjen Medici var de 
egentliga härskarna i staden. Rent heraldiskt är 
Medicis upphöjelse till hertigar negativt, för de 

offentliga utsmyckningarna minskar dramatiskt. 
Om det beror på eller för att de genom sin upp-
höjelse inte längre behövde bekräfta sin makt 
inför folket är svårt att säga, men skillnaden 
är påtaglig.

Hertigdömet bestod fram till 1737 men dess 
makt begränsades redan under 1500-talet.

 
Skrån med vapen
Även om Medici dominerar stort så finns här 
gott om avbildningar av andra familjer, till 
exempel Pazzi, Salviati, Bardi och Peruzzi. I 
många gathörn finns även vapensköldar som 
är så slitna att de är näst intill oidentifierbara.

Men den stora majoriteten är trots allt inte 
familjevapen. Betydligt vanligare är sköldar för 
skrån och gillen. Även stadens indelningsområ-
den får sin heraldiska presentation, men de synes 
vara av nyare datum. 

Det rikaste skrået under medeltiden var 
tygskrået (Arte di Calimala) som i sin sköld har 
en röd örn gripande en säck. Den syns överallt, 
inte minst tillsammans med familjen Medici 
eller vid entrén till rådhuset. 

Bland de andra skråna märks stenhuggarna, 
Ylleskrået (Arte della Lana, med Agnus dei), 
och juristskåret (Arte dei Giudici e Notai, med 
stjärna i skölden). 

 
Florens äldre historia
Det var under 1200-talet som Florens växte fram 
som en betydande handelsstad. Då var staden 
fortfarande i den tysk-romerske kejsararen hand 
och de styrande (partiet Ghibelliner) var hans 
vasaller. Oppositionen, Guelfer, önskade en 
förändring och frigörelse från kejsaren märktes 
emellertid allt tydligare och vid mitten av 
1200-talet ledde det till en öppen konflikt. Då 
sökte partiet Guelferna sökte stöd hos påven och 
hos den bayerska ätten Welf, som då låg i konflikt 
med kejsarna av huset Hohenstaufen. Guelf är 
den italienska versionen av Welf.

Heraldiskt har den här konflikten haft stor 
betydelse. Vid den här tiden förde kejsaren ett 
vitt kors i rött som krigsbaner. Så gjorde också 
hans allierade Ghibelliner i Italien. Därför kom 

Bild 6. Jesper Wasling framför domen i Florens med sin rad 
av heraldiska sköldar längs hela framsidan.   
Foto: Michaela Mutka-Wasling

Bild 5. Nästan varje gathörn har en heraldisk utsmyckning..
Foto: Jesper Wasling

Bild 4. Museet Bragello rymmer en heraldisk skatt av 
vapensköldar från stadens polisintendenter.   
Foto: Jesper Wasling
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guelferna att göra det motsatta, föra ett vitt baner 
med rött kors. Samma tinkturkombinationer 
gällde för skölden med den florentinska liljan. 
Ghibelliner förde en röd lilja i vitt och guelferna 
en vit lilja i rött. Idag, när striderna är sedan 
länge bortglömda, visas båda versionerna upp på 
offentliga platser som en del av kulturarvet, men 
så sent som för drygt 100 år sedan kunde man 
se på rådhuset att endast ghibelliners baner och 
sköld avbildades. Då var det ett ställningstagande 
för den italienska republiken mot påvekyrkans 
inflytande.

Makten mellan guelfer och ghibelliner väx-
lade från 1250-talet fram till slutet av 1300-talet.

Arvet från konflikten mellan ghibelliner och 
guelfer syns inte bara i Florens. I städer domine-
rade av ghibelliner (Pavia, Novara, Como och 
Treviso) syns fortfarande den röda skölden med 
vitt kors medan Guelf-dominerade städer som 
Milan, Vercelli, Alessandria, Padua, Reggio och 
Bologna har den vita skölden med rött kors. a

Jesper Wasling 
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Och det hände sig på den tiden, att Die XXVI 
Septembris Anno MMXV församlade sig 
Societas Heraldica Lundensis et alterae 
dignitariae för att delta i Seminarium XII, 
Akademisk dräkt och ceremoni – Symboliken 
i hattar, kragar, talare m.m., och fick åhöra ett 
illustert sällskap av talare och specialister på 
detta område.

Arkivarien vid Lunds Universitet Fredrik 
Te r s m e d e n  i n l e d d e  m e d  ” B r u ke t  a v 
högtidsdräkter vid Lunds Universitet – en 
historisk översikt”. Han inledde med att 
konstatera hur Lunds Universitet i dag är det 
universitet i Sverige som i största omfånget 
ännu använder sig av de historiska akademiska 
traditionerna. Han förevisade en teckning av 
Martin Weibull från 1882 som illustrerade 
processionen vid universitetets invigning 
28 januari 1668, och bland personerna sågs 
professorerna iklädda sina talarer, den mörka, 

heltäckande dräkten med ärmar. Det speciella 
för  just de lundesiska talarerna är att de 
har färgmarkeringar som anger bärarens 
fakultetstillhörighet, och dessutom att det 
är intern hävd att de inte bör bäras av icke-
disputerade. Ordet kommer av latin: vestis 
talaris, där talus betyder fotknöl eller ankel. 
Änkedrottning Hedvig Eleonora hade bekostat 
dessa dräkter. Professor Andreas Stobaeus var 
rektor tre gånger mellan 1684 och 1706 och 
hans rektorskåpa finns ännu bevarad. På hans 
porträtt syns även universitetets spiror och 
nycklar från invigningen 1668. Bland de mera 
heraldiska föremålen omtalade Tersmeden också 
rektors guldkedja som donerades år 1882 av kung 
Oscar II. I kedjan visas symbolerna för de fyra 
fakulteterna teologi, juridik, medicin och filosofi. 
En närmare presentation hittas på http://lup.
lub.lu.se/luur/download?func=downloadFil
e&recordOId=5035170&fileOId=5035173 

Därpå följde övermarskalk Karin Brenner 

Heraldiskt seminarium i Lund

Porträtt av rektor Stobeus i rektorskåpa 
Lund Universitetsarkiv
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följa med i genomgången av den latin som an-
vänds vid promotionerna, börjande med ”Salve, 
vir venerande”och avslutande med ”Nostri non 
immemores vivite! Valete! Dixi”.

Man kunde under hela dagen glädja sig åt 
de olika talarnas utomordentliga förmåga att 
framlägga sina ämnen, dela med sig av sina 
erfarenheter och krydda alla anföranden med 
personliga upplevelser, anekdoter och plötsligt 
uppstådda svårigheter som måste lösas här och 
nu oberoende av situationen. Hur handskas man 
med en rektor som kommer av sig och glömmer 
sin roll, en jubeldoktor som av ålder inte riktigt 
vet vad som sker och inte infinner sig på rätt ställe 
eller försvarsmakten som inte kan leverera salut-
patroner enligt överenskommelse. Akademisk 
pompa och ståt, visst! Men bakom ligger hårt 
arbete, minutiösa förberedelser och inte minst 
respekten för traditioner och historia. 

Och som traditionen bjuder avslutades även 
detta seminarium med sits, Grand Hotels tradi-
tionsrika middag Anno 1899 med 19 deltagare 
i frack och festklänning representerande både 
Sverige, Norge och Danmark. Endast ett minus 
— menyn hade begränsats från nio till endast 
åtta rätter. Men den som av den anledningen 
tror att ”Sic transit Gloria Mundi” får ändra 
synpunkt. Halva sällskapet var nya deltagare i 
ett Societas Heraldica Lundensis seminarium, 
och därmed får man än en gång konstatera att 
dessa arrangemang är välvalda, väcker intresse 
och skaffar nya medlemmar som har förmågan 
ett inmundiga såväl andlig som lekamlig spis och 
ta vara på heraldikens många glädjeämnen. a 
 
 

 Carl-Thomas von Christierson

Rektorskedjan, 
Lund Universitetsarkiv

Fredrik Tersmeden. Foto: Elsa Trolle Önnerfors

Regalierna visas upp. Foto: Henric ÅsklundBroderad frackkrage, Foto Claes Lawett

som talade om 
sina arbetsuppgif-
ter, bl.a. protokollära 
som vid besök av kunglig-
heter, diplomater eller andra 
gäster, och som ibland innebär när-
varo av  säkerhetspolisen. Vidare om 
uppgifterna vid rektorsbyten och 
rektorsuppvaktning, promotioner, 
professorsinstallationer, årshögtid, 
dekanresor m.m. En minutiös pla-
nering behövs då exempelvis promo-
tionen i Lunds domkyrka innebär att närmare 
1000 personer skall anvisas särskild plats, och att 
signal skall ges åt Wendes regemente på exakt rätt 
tidpunkt, så det skjuts salut precis det ögonblick 
då en ny heders- och jubeldoktor utnämns. 

Skräddarmästare Annika Hickory har nu i 20 
år broderat de akademiska kragarna till doktorer-

nas frackar. Endast 
tre brodöser finns nu-

mera kvar i Sverige, och de 
har en viktig uppgift i att ta vara 

på hantverk, traditioner och teknik. 
De har lyssnat på sina föregångare, 
deltagit i gemensamma seminarier 
och diskuterar sinsemellan problem 
som uppstår. Det är glädjande att 
så många nya doktorer begagnar sig 
av broderade kragar och därigenom 
vidmakthåller också denna del av det 

akademiska kulturarvet. 
Dagens sista föreläsare var universitetslektor 

Kajsa Sjöberg som fungerar som härold vid 
promotionerna. Hennes bidrag formade sig som 
en lektion i latin med smakprov, eller för några 
repetition, på kunskaper i grammatik, deklina-
tion och vokabulär. Härefter kunde åhörarna 
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Nationalmuseum gjorde i december 2014 
ett viktigt förvärv. Då ropade man in den 
så kallade Banér-Sture-kåsan på Uppsala 
Auktionskammare för 98 000 kronor, vilket 
måste betraktas som ett mycket lågt pris för 
en av Sveriges mest kända antikviteter. 

Kåsan är ett stort (71 cm högt) dryckeskärl 
av trä med ett inristat alliansvapen för ätterna 
Banér och Sture (Natt och Dag). Den bär också 
initialerna G.B. och C.S. för Gustav Banér 
(1547-1600) och Kristina (Christina) Sture 
(1559-1619) och årtalet 1589. 

Till denna kåsa är knutna en rad spännande 
händelser i Sveriges historia. Kristina Sture var 
dotter till Svante Sture den yngre; hon var 8 år 
gammal när hennes far mördades på Uppsala 
slott av den vansinnige Erik XIV. Vid 22 års 
ålder gifte hon sig med Gustav Banér, som bodde 
på Djursholms slott (Banérvapnet ingår idag i 
Danderyds kommunvapen). Äktenskapet var 

av allt att döma mycket lyckligt, men Gustav 
hörde tyvärr till den krets av adelsmän som var 
trogna kung Sigismund under tronstriderna på 
1590-talet. Därför förklarades han av hertig 
Karl förlustig liv och gods, och han avrättades 
på Linköpings torg den 20 mars 1600. Fru 
Kristina lämnades ensam och ruinerad med 10 
barn, bland dem den blivande fältherren Johan 
Banér, som då var knappt 4 år gammal. Om det 
tillfälle då Kristina tvingades lämna Djursholm 
med sina barn har Snoilsky skrivit en vacker dikt 
i Svenska bilder; lille Johan säger förtvivlat att 

”Jag lofvar, när vuxit jag har, 
att hämnas en gång på den lede 
tyrannen, som dräpte vår far!”

Men fru Kristina manar sin son till lugn och 
försoning; hon uppmanar honom att vara lojal 
mot Vasaätten eftersom vårt land nu har sett nog 
av strid och splittring.

En heraldisk kåsa förvärvad av 
Nationalmuseum

Banér-Sture-kåsan. 
/Detalj av kåsan. 

Foto: Bodil Karlsson,
Nationalmuseum
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och hertig Karl kallade honom bland annat 
”den listige räven” och ”den gamle basilisken”. 
Linköpings blodbad år 1600 klarade han sig 
med nöd och näppe undan, men 1605 var det 
färdigt även för gamle Hogenskild; då blev han 
avrättad i Stockholm och hans huvud spikades 
upp på stadsmuren.

Det finns ett tjugotal heraldiska kåsor från 
1500-talet bevarade till våra dagar. De är i regel 
dekorerade med högadliga alliansvapen, vilket 
gör det möjligt att identifiera de första ägarna; 
dessa härrör ofta från kretsen kring släkten 
Bielke. De flesta finns numera på museer, men 
någon enstaka kan ibland dyka upp i handeln. 
Så såldes till exempel 1993 på Nordén Auktioner 
en historiskt intressant kåsa med årtalet 1542 
och Vasavapnet som ropades in av Sörmlands 
Museum. Den kåsan kom från Hedensö i 
Södermanland, och där kan den ha funnits 
mycket länge; Hogenskild Bielkes mor bodde på 
Hedensö under sitt första äktenskap.

Det finns tecken – bland annat gamla räken-
skaper från olika Bielke-gårdar – som tyder på att 
just den här guppen av kåsor tillverkades i Fin-
land, från speciellt utvalda granstubbar. Annars 
var kåsorna tydligen allmänt använda i Sverige 
och Finland på 1500-talet och tidigare. På Olaus 
Magnus’ Carta Marina (1539) finns en bild av en 
kåsa, tillsammans med ordet ”kosa”, i sydvästra 
Finland. Och i samme författares Historia om de 
nordiska folken (1555) omnämns kåsorna flera 
gånger. Där finns även ett träsnitt med bönder 
som dricker öl ur kåsor. Egentligen är de ganska 
obekväma att använda som dryckeskärl. En del 
forskare tror därför att man drack ur dem på 
skämt, med de stora handtagen runt halsen, 
medan man spillde ölet under skratt och glam. a

Mats Persson

Litteraturtips: Nils Cleve, ”Till Bielkekåsornas genealogi”, 
Fataburen 1965, sid 15-42.

Bönder som dricker ur kåsor, 
träsnitt från Historia om de nordiska folken (1555)

Kåsa avbildad på Carta Marina av Olaus Magnus  (1539).
Bild: Wikimedia Commons 

Inom parentes kan man nämna att fälther-
ren Johan Banér inte är det enda av Kristinas 
och Gustavs barn som blev ihågkommen av 
eftervärlden. Deras ogifta dotter Sigrid bosatte 
sig på dåvarande Ladugårdslandet, det vill säga 
nuvarande Östermalm, i Stockholm. Jungfru 
Sigrid bodde vid en gata som efter henne kom att 
kallas Jungfrugatan – och så heter den än idag.

På okända vägar hamnade Banér-Sture-kåsan 
under 1800-talet hos en konstsamlande greve 
Hamilton på Hedensbergs herrgård i Västman-
land. Hedensberg var den vackra och välbevarade 
1700-talsgård som när familjen Hamilton råkat 
på obestånd 2006 köptes av finansmannen Jonas 
Wahlström – som inte ska förväxlas med chefen 
för Skansens akvarium utan är en direktör i kret-
sen kring Sven Hagströmer och Mats Qviberg. 
Wahlström rev raskt ut 1700-talsinredningen 
och gav den gamla herrgården den moderna 
villastandard som passar för en rik uppkomlings-
direktör. Han polisanmäldes av länsantikvarien 

för att ha förstört ett viktigt kulturminne, men 
blev så småningom frikänd av domstolen då han 
påstod att han inte haft en aning om att huset 
var kulturskyddat.

Men då hade kåsan för länge sedan lämnat 
Hedensberg. Den såldes av familjen Hamilton på 
Bukowskis redan 1915 och har under 1900-talet 
vandrat runt bland samlare och handlare. Senast 
ägdes den av storsamlaren Lennart Anjemark 
i Göteborg, och nu har den alltså hamnat på 
Nationalmuseum. Där passar den nog bäst. Man 
blir lätt kallsvettig när man tänker på vad Jonas 
Wahlström kunde ha hittat på att göra med den, 
om den hade funnits kvar på Hedensberg 2006.

Just den här kåsan tror man ursprungligen 
var en present från Hogenskild Bielke, som var 
en god vän till Gustav Banér och dessutom gift 
med Kristina Stures syster. Han var en lärd man 
som har beskrivits som det svenska 1500-talets 
främste bok- och handskriftsamlare. Han miss-
tänktes för att sympatisera med kung Sigismund, 
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I Vapenbilden 102 berättades om lanseringen av 
boken Perspectives on the Honours Systems. Här 
kommer nu en recension av själva boken. 

Boken bygger främst på föredrag presenterade vid 
seminarierna ”Swedish and Russian Orders 1700-
2000 Systems, Traditions, Policies” arrangerat av 
Kungl. Majt:s Orden och Kungl. Vitterhets Historie 
och Antikvitets Akademien (hädanefter Kungl. 
Vitterhetsakademien) Stockholm 9-10 september 
2009 och ”The Honour of Diplomacy – The Dip-
lomatic use of the Honours Systems” organiserad av 
Ordenskapitlen för Finlands Vita Ros Orden och 
Finlands Lejons Orden samt Helsinki Collegium 
for Advanced Studies i Helsingfors 15-16 September. 

Som synes är boken främst inriktad på hur 
ordnar och andra utmärkelser (medaljer, gåvor av 
olika slag) använts och används i diplomatiska sam-
manhang. Det är främst Sverige, Finland, Danmark 
och Ryssland som står i fokus. Men även ett avsnitt 
om koreanska och japanska ordnar finns med. Vilket 
kan tyckas något udda, men sätts in i sitt historiska 

sammanhang då utväxlandet av ordnar mellan Korea 
och Ryssland samt Danmark beskrivs som ett sätt 
att bygga allianser. Vad det gäller Japan beskrivs 
förhållandet mellan detta land och först det Ryska 
kejsardömet, Sovjetunionen och Ryska Federationen 
vad det gäller användandet av ordensväsendet i dip-
lomatiska sammanhang. Boken är också uppbyggd 
kronologiskt så att det börjar med Karl XII av Sverige 
och hans ovilja att skapa en svensk orden och slutar 
med det moderna ryska ordensväsendet.

Rikt illustrerad som boken är bjuder den också 
på en hel del heraldik, inte minst exempel på de upp-
målningar av vapen för riddare av Serafimerorden, 
Elefantorden och Storkors av Danneborgsorden som 
visas. Även andra illustrationer av vapen finns med 
som den danske kungen Fredrik II:s vapenplåt som 
riddare av Strumpebandsorden. Ett kapitel behandlar 
också hur man kunde sammanställa sina dekoratio-
ner med sitt vapen. På vilket ges olika exempel från 
Ryssland (kapitlet är skrivet av en ryska). Marskalken 
av Finland Gustaf Mannerheim får stå som modell 
hur man kunde bära ordnar, som innehavare av en 
stor mängd av dessa var han väldigt skicklig på att 
anlägga rätt ordnar vid rätt tillfälle. För den som vill 
få en insikt i hur man använt och använder ordnar 
och anda utmärkelser som ett diplomatins smörj-
medel anbefalles denna bok varmt. Även de som är 
rent allmänt kulturhistoriskt intresserade kan med 
behållning läsa boken och inte minst beundra de 
många illustrationerna. a

 Marcus Karlsson

Från vänster: Lena Albihn, textredaktör, Lars Paulsrud, bokens formgivare, Anna Forsling, publikationsansvarig Kungl. 
Vitterhetsakademien, Antti Matikkala och Staffan Rosén, bokens redaktörer. Foto: Kungahuset.se

En ny bok om 
bomärken (i Danmark)

Ole Færch bok ”Himmerlands Bomærker” 
finns nu att köpa. Den omfattar 552 danska 
bomärken från 1450-1700, de flesta tidigare 
okända.

Det är ett spännande projekt som författaren 
Ole Færch gett sig in på. En sammanställning 
av danska bomärken från området Himmer-
land, som motsvarar nordvästra Jylland. 

Boken innehåller avbildningar av 552 bo-
märken (inte bokmärken) från 1450 till 1700. 
Flertalet bomärken är tidigare okända. Bland 
motiven finns allegoriska, heraldiska och reli-
giösa bilder samt monogram. Bomärkena har 
funnit på sigill som använts av bönder, härads- 
stads- och birkefogdar, skrivare, präster, köpmän 
och hantverkare. Alla fyra stånden utom adeln 
finns med.

Ole Færch har även samlat in bomärken från 
kyrkoinventarier som gravstenar, epitafier och 
predikstolar samt bilder av de sigillstampar från 
Himmerland som idag finns på Nationalmuseet 
och på Aalborg Historiske Museum. Det är ett 
gediget arbete som är föredömligt presenterat. 
Att Ole Færch fått ihop 552 bomärken från 
denna något avsides belägna plats i Danmark 
visar att det finns mycket mer att upptäcka. Jag 
vill även säga att den korta inledningen är före-
dömligt tydlig och att boken även för en svensk 
är lätt att läsa. 

Motiven är bokstavsbomärken, men även 
andra enkla symbolen, varav några kan sägas 

vara heraldiska. Just detta kan vara ett problem 
i forskning, har Tor Flensmarck visat i tidigare 
artiklar i Vapenbilden. Det förekom nämligen 
att man i en och samma släkt växlade mellan 
bomärken och heraldiska vapen utan att egent-
ligen byta motiv.  

Boken är ytterligare en viktig pusselbit i forsk-
ningen kring bomärken. Denna är betydligt mer 
djupgående i Danmark än den är i Sverige och jag 
hoppas att den här boken inspirerar andra att ta 
upp forskningen även här. Det finns förebilder, 
om Medelpad och om Gotland, men dessa har 
nu många år på nacken och är svåra att få tag på. 
Våra grannländer har däremot på senare år fått 
flera praktverk. Norsk Slektshistorisk forening 
fördjupade sig genom boken Segiltegningar 
1510 og 1610 i norska bomärken medan danske 
Steen Clemensen är den store nordiske forskaren 
inom området. 

Det är Societas Heraldica Scandinavica 
(SHS) som i samarbete med förlaget Slægten 
netop står bakom boken.

Boken kan köpas från SHS för 120 DKR, 
exkl. frakt. Kontakta SHS via heraldik.org för 
att få veta mer. a

Jesper Wasling 
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Nytt från Statsheraldikern
I KORTHET

F 1 7  •  K A M R A T F Ö R E N I N G

KAMRATFÖRENINGEN F17 • FANA • RIKSARKIVET • H. DAHLSTRÖM • 2015 03 18

FANA / SWEDEC • RIKSARKIVET • H. DAHLSTRÖM • 2015 04 20

F 17 kamratförenings 
fana
Sedan förra numret av Vapenbilden har 
mönstret på fanorna för Swedec och F17 
Kamratförening fastställts och med benägen 
hjälp av statsheraldikern kan de nu presenteras. 
Swedec fana bygger på det vapen som Riksarkivet 
levererade 2002. Skölden blasoneras: I fält av 
guld en svart lågande granat från vilken fyra röda 
blixtar utgår, och där över en blå ginstam belagd 
med tre bjälkvis ställda öppna kronor av guld.

F17 Kamratförenings fana bygger på den 
gamla fanan för F17 Kungl. Blekinge flygflottilj. 
Eftersom kamratföreningen inte är en statlig 
myndighet har den kungliga kronan ovanför den 
bevingade propellern tagits bort och texten F17 
KAMRATFÖRENING lagts till.

Marcus Karlsson

Heraldiska nämndens 
nya ledamöter
Heraldiska nämnden har fått nya ledamöter. 
Nämnden består idag av:

Gabor Palotai, grafisk designer
Åsa Jungnelius, formgivare
Ulrika Ihrfelt, hovrättsråd
Cecilia Candréus, fil dr
Magnus Olausson, avdelningschef 

på Nationalmuseum
Örjan Nordling, grafisk designer

Palotai och Nordling representerar designbyråer 
som tar heraldiska uppdrag medan Jungnelius 
arbetar med modern design inom framför allt 
glasområdet.

Ihrfelt är immaterialrättsexpert och Olaus-
son och Candréus är konst- och textilhistoriker. 

Cecilia Candréus fick 2012 Svenska Heraldis-
ka Föreningens förtjänstmedalj för sin forskning 
kring heraldik på textilier, presenterad i avhand-
lingen De hädangångnas heraldik: En studie av 
broderade begravningsfanor ca 1670-1720.

Som alltid är riksarkivarien (Björn Jordell) 
nämndens ordförande och statsheraldikern 
(Henrik Klackenberg) sammankallande, fö-
redragande och sekreterare. Adjungerade till 
nämnden är riksarkivets informationschef Ingela 
Bäckström, riksarkivets chefsjurist Efwa Westre 
Stövander och bitr. statsheraldiker Carl Michael 
Raab samt riksarkivets heraldiske konstnär 
Henrik Dahlström. 

Marcus Karlsson

Välkommen Kim, 
till SVK
Kim Dohn-Hansen är från 2015 ny ledamot av 
Svenska vapenkollegiet. Hon ersätter Clara 
Nevéus som slutar av åldersskäl. 

Kim valdes i år in i föreningens styrelse och har 
under året även tagit plats som heraldisk konstnär 
av föreningens vapenrulla, där hon ersatte 
Ronny Andersen. Svenska Vapenkollegiets 
övriga ledamöter välkomnar henne och hennes 
kunskaper. Hon kommer att bidra med stor 
kunskap kring de konstnärliga framställningarna 
av nyanmälda vapen, framför allt hur och om 
dessa kan avbildas enligt blasoneringen. 

SVK

Tack för din insats, 
Clara 
SVK-ledamoten och förtjänstmedaljören 
Clara Nevéus lämnar nu sitt uppdrag av ålders-
skäl. 

Vår förra statsheraldiker har varit ledamot av 
SVK sedan instiftandet 2006 och bidragit med 
mycket kunskap. Men tio år får räcka, meddelar 
hon, och lämnar med varm hand över sitt 
uppdrag till en yngre förmåga.

Svenska Heraldiska Föreningen och Svenska 
Vapenkollegiet tackar Clara för allt hon gjort 
för föreningen.

SVK

Nya medlemmar            
David Meden
Stralsundsvägen 66
224 79 Lund

Jörgen Eriksson
Nordfalegatan 16
521 33 Falköping

Jonny Beverhjelm
Väggen 2
169 64 Solna 

Urban Engström
Kärleksstigen 14
812 31  Storvik

Charlotte & Saga
 Hertzberg 
Spinnaregatan 8
261 40 Landskrona
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Lejonbalk: Rebecka, Stefan 

och Mariana

 

Lejonborn, Hans och Johan

Linde, Marja

Mastonstråle Mattsson, Karl 

och Kimberly

(Mastonstråle) Larsson, Stefan

Mjärdsjö, Gunilla

Wihlén, Therese

 

Wållertz, Irene

 

Rosenqvist, Saga Elektra

 

Wiggur,Anette

Emanuelsson, Ingela Birgitta

 

Fast, Fabian Yanez Vallejoes
--

Funcke, Linne
Vapen Apelstig

 

Gulin, Olivera och Maximus

 

Asker, Astrid och Hugo

Brusewitz, Anna, Kim och 

Urban

 

Christiernin, Henry och Izabelle

Dannvik, Anders, Marcus och 

Mikael

 

FÖRENINGSNYTT FÖRENINGSNYTT

I juni 2015 kom SHFs senaste medlemsma-
trikel med medlemmarnas vapen. Tyvärr mis-
sade vi några medlemmar med vapen, som vi 
därför passar på att visa upp här.

De vapen som är med här förs av familje-
medlemmar men de kom av olika skäl inte 
med i årets matrikel. Det rör sig därför inte 
om nyritade vapen. Nyritade vapenför gamla 
och nya medlemmar förs successivt in i vår 
webbvapenrulla på heraldik.se och tas inte 
med här.  

Vapenförande medlemmar

Komplettering av matrikeln 2015

Korrigering av faktafel i matrikeln
Vi vill också göra några rättelser. 

Vapnet för Raab fick fel tinkturer. Stjärnorna 
blev av guld. De ska vara av silver.

Herrar Ahlqvist och Höglund heter Berndt och 
Fredrik, inte Bengt och Freedrik. Stormwall ska 
stavas med ”w” och rätt stavning på Christiernin 
är just så här.




