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När du nu håller detta häfte i din hand är det 
40 år sedan Svenska Heraldiska Föreningen 
bildades. Det första numret av Vapenbilden kom 
lite senare samma år.

40 år av heraldik och redan från första stund 
var det klart att Vapenbilden skulle bli ett forum 
för nyheter, debatt och populär kunskap om 
heraldik. Heraldisk Tidskrift fanns ju redan då 
för dem som ville ha fördjupning.

I det här numret är det som alltid en inlaga 
från Svenska Vapenkollegiet med nya vapen. 
Glöm inte att kommentera om du ser något du 
reagerar på.

Vi har en längre artikel om Knut Långes va-
pen som ger en bra förståelse för den heraldiska 
utvecklingen under 1200-talet. Här finns också 
en artikel om härolden Simon, en av de första 
kända härolderna i Norden. Vad kunde han om 
heraldik?

Missa inte nästa nummer. Då blir det en längre 
artikel om den heraldiska kongressen i Skottland 
och borgerliga serafimervapen. Då presenteras 
även 2017 års medaljörer.

SHF 40 år 2016!
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Omslagsbild

Knut Långes tänkbara vapen 
Jesper Wasling
Redaktör för Vapenbilden

Nominera en 
medaljör
Nu är det dags att nominera en medaljör. 
Skicka ditt förslag till sekreterare Sami Nahas 
(sami@heraldik.se) fram till den 15 oktober.

Den du nominerar ska ha bidragit till den 
heraldiska kunskapen i Sverige, men behöver 
själv inte vara svensk.  Ålder och kön saknar 
också betydelse. Hen kan vara en konstnär, en 
forskare/teoretiker (professionell eller ideell) 
eller någon som verkat i någon heraldisk förening 
med anknytning till Sverige. Skriv gärna en kort 
motivering på varför du vill att hen ska få vår 
medalj. Styrelsen utser normalt 2-3 personer per år.

Värt att veta. Även om din nominering inte le-
der till beslut I ÅR, så sparar styrelsen alla inkomna 
förslag till kommande år.

Redaktionen 
förstärker med två
Vapenbilden välkomnar Elias Sonnek och 
Eduardo Pazikas som nya medlemmar i 
redaktionen. Elias kommer främst att hjälpa till 
med texter och Eduardo är illustratör som bland 
annat tecknar för ”Vapenskolan”.

Boken på väg
Svenska Vapenkollegiets vapenbok är på väg. 
Översättningsarbetet är i klart och bilder har 
kommit in till redaktionen. Tyvärr har tiden för 
de ideella krafterna inte riktigt räckt till för att 
redaktionen ska hålla sin egen tidsplan men det 
finns mycket stora förhoppningar om att allt ska 
vara klart lagom till jul.

Heraldiska evenemang
Detta händer i höst

Societas Heraldica Lundensis
24 sept. - Dödens heraldik och ceremonier
Föredrag av Elsa Trolle Innerfors, Alexander 
Bergström, Lennart Palm och Carl-Thomas von 
Christierson.

Seminarieavgift 100 kr. 
Seminarieavgift inkl. lunch o kaffe 250 kr

För mer information, se www.heraldik.org

Göteborgs Heraldiska Sällskap
Luncher planeras under hösten. 
Se Facebook för närmare information.

Sju Härolder, Borås
Heraldisk lunch -
Sjunde vardagen varje månad. 
Anmälan via Facebook. 

Tipsa oss om aktiviteter
Vet du om någon heraldisk aktivitet till våren 
2016? Tipsa redaktionen så kan vi ta med det i 
vår kalender. Vapenbilden@heraldik.se
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I Vapenbilden nr 106 (juni 2016) finns en artikel av 
Jesper Wasling om den svenska flaggan  under 
seklernas lopp. I den artikeln kan vi se en så pass 
exotisk sak som kung Knut Långes baner (Bild 1). 

Knut, som är en av de mer okända kungarna i 
vår historia, regerade under åren 1229–1234 
och baneret är en konstruktion av Wasling. Vi 
vet egentligen ingenting om hur någon svensk 
kungs baner såg ut vid denna tid. Men med 
tanke på det lilla vi vet om Knut Långes vapen 
är det ingen orimlig konstruktion: ett treflikigt 
tygstycke med vapnet (i blått fält tre gula eller 
vita kavlar) närmast stången.

På Svenska Heraldiska Föreningens  hemsida 
finns en bild av Knut Långes vapen: i blått fält tre 
gyllne kavlar med ett slags våglinje i silver mellan 
den första och den andra kaveln (Bild 2). Det är 
ett ganska konstigt vapen som inte liknar något 
annat inom den medeltida heraldiken – men 
å andra sidan hade väl inte heraldiken hunnit 
utvecklas så mycket i Sverige vid 1200-talets 
början, och därför kanske Knut Långe hade ett 
konstigt och oskönt vapen?

I denna artikel ska jag redogöra för vad vi 
faktiskt vet om Knut Långes vapen. Sanningen är 
att vi inte vet särskilt mycket – och därför borde 
artikeln bli helt kort. Men å andra sidan är det 
just när man inte vet så mycket som man måste 

vrida och vända på varje litet vittnesbörd vi har 
om hur vapnet kan ha sett ut – och därför har 
artikeln trots allt blivit ganska lång. Resultatet 
av min genomgång av källorna är att jag nog fö-
redrar Waslings rekonstruktion (Bild 1) framför 
Jan Ranekes och SHF:srekonstruktion (Bild 2).

Kung Knut – mannen och tiden
Knut Långe dyker upp på den historiska scenen 
just när tronstriderna mellan de Sverkerska 
och Erikska ätterna hade upphört i och med 
att Johan Sverkersson dött 1222 utan några 
arvingar. Fältet var då fritt för den Erikska 
ätten, främst representerad av den blott sjuårige 
prinsen Erik Eriksson. Det är karakteristiskt för 
vår bristande kunskap om den här tidsperioden 
att vi inte riktigt säkert känner Knut Långes 
släktskapsförhållanden. Den allmänna synen 
bland historikerna, representerad av Hans 
Gillingstam (1977), är att han är identisk med 
en Knut Holmgersson som tycks ingå i någon 
slags förmyndarregering för den minderårige 
Erik Eriksson. Denne Knut Holmgersson tillhör 
förmodligen själv den Erikska ätten (för en annan 
teori om Knut Långes härstamning, som dock 
inte vunnit större anslutning bland historikerna, 
se Schűck 1953). Han kan därför uppträda som 
tronpretendent – och 1229 griper han makten. 
Erik Eriksson lyckas fly till Danmark och stannar 

där tills kung Knut avlider 1234. Då återkommer 
han, regerar till sin död 1250 och är idag mest 
känd som Erik den Läspe och Halte.

Trots att Knut bara regerade i fem år tycks han 
inte ha varit en obetydlig kung. Förmodligen skaf-
fade han sig en stor politisk erfarenhet under åren i 
förmyndarregeringen 1222–1229. Från den tiden 
finns ett sigill bevarat där vi kan se honom som en 
ryttare med sköld och baner. Tyvärr är dock både 
skölden och baneret blanka (Bild 3) och ger oss 
därför ingen information om hans vapen.

Mot slutet av Erik Erikssons regering gör Knut 
Långes son Holmger Knutsson uppror. Det är 
oklart om upproret riktar sig mot kung Erik 
själv eller mot Birger Magnusson från Bjälbo i 
Östergötland. Denne potentat, som idag är mera 
känd som Birger jarl, började vid den tiden få 
mer och mer inflytande i politiken, och eftersom 
han var gift med Erik Erikssons syster Ingeborg 
hade hans barn kungligt blod i ådrorna. Kanske 
tyckte Holmger Knutsson att han själv, som ju 
var kungason och ättling i rak manlig linje till 
Erik den Helige, var den mest lämplige att ta över 
kungakronan efter den sjuklige och barnlöse Erik 
den Läspe och Halte, medan Birger jarl hade en 
annan uppfattning. I alla händelser misslyckades 
upproret, och Holmger fick ge upp alla planer 
på att bli kung; han tillfångatogs och halshöggs 
1249. Därefter var det fritt fram för Birger jarl och 
hans ätt – den ätt som ibland kallas Folkungaätten 
och ibland Bjälboätten efter stamgodset i Öster-
götland – att gripa den högsta makten i Sverige.

Knut Långes mynt
Knut Långe tycks ha varit en duglig regent. 
Trots att han bara regerade i 4-5 år finns spår av 
administrativa reformer kvar i dokumenten (se 
Gillingstam, 1970, och där angivna referenser). 
Dessutom tycks han ha haft ett välfungerande 
myntväsende. Mynten, som är ensidiga så kallade 
brakteater, är av god kvalitet både vad gäller dekor 
och silverhalt. De ser ut ungefär som mynten gjorde 
under Knuts företrädare och efterträdare, med 
kungens namn KANUTUS på latin. Dekoren 
är standardmässig: några mynt visar ett krönt 
manshuvud, några visar ett lejon, eller en fransk lilja. 
De senare dekorerna kan kanske kallas heraldiska, 
men av dem kan man inte dra slutsatsen att Knut 
hade ett lejon i sett vapen, eller en lilja. Även andra 
kungar hade haft mynt med liknande dekorer.

Ett av mynten sticker dock ut (Bild 4). Det 
visar en sköld med två horisontella streck. Myntet 
är unikt i samtiden, såväl i Sverige som i Danmark. 
Många mynt visar heraldiska figurer, som liljor, le-
jon eller örnar, men nästan inget visar en sköld. Den 
enda parallellen är det gåtfulla mynt som påträf-
fades vid en arkeologisk utgrävning i Gränna 1987 
och som nyligen beskrivits för Vapenbildens läsare 
av Lars O. Lagerqvist (2015). Det myntet visar en 
oidentifierbar sköld med ett slags rutmönster. Lus-
tigt nog kan just det myntet vara från Knut Långes 
tid.  Lagerqvist daterar det visserligen till tiden kring 
1260, och anser att det givits ut av någon biskop, 
men Svensson (2012) daterar det med minst lika 
goda skäl till tiden före 1250 och anser att det lika 

Knut Långes vapen

Bild 1: Knut Långes baner enligt Jesper Wasling. Bild 2: Knut Långes vapen enligt SHF:s hemsida. Bild 4: En penning i silver från Knut Långes tid. Källa: 
Myntkabinettets hemsida.

Bild 3: Knut Holmgerssons sigill från 1220-talet. Källa: Hildebrand 
(1862). På 1600-talet var sigillet i bättre skick, och av en teckning 
från den tiden kan man se att det tillhört ”Kanutus filius Holmgeri”.
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väl kan ha getts ut av någon världslig makthavare.
Men vi återgår till myntet i Bild 4, som otvivel-

aktigt givits ut av Knut Långe. Den enkla skölden 
med sina två delningar ger intryck av att visa ett 
verkligt heraldiskt vapen. Utan att vi kan veta 
säkert, och i väntan på mer indicier, vågar vi säga 
att kung Knut faktiskt kan ha fört ett vapnen med 
en delad sköld. Antalet delningar är dock oklart. 
På myntet ser det ut att vara två, om vi tolkar den 
översta horisontella linjen som sköldens övre kant. 
Om vi i stället tolkar det övre bågsegmentet som 
sköldens övre kant blir det tre delningar, eller kan-
ske tre strängar. Allt detta är dock ganska oklart; 
1200-talets svenska penningar var så små (myntet 
på Bild 4 har en diameter på 18 mm) att motivet 
måste framställas i stark förenkling för att över 
huvud taget få plats. Det faktum att det inte finns 
någon våglinje mellan delningslinjerna bevisar 
inte att rekonstruktionen på Svenska Heraldiska 
Föreningens hemsida (Bild 2) skulle vara felaktig. 
Återigen medger myntens ringa storlek att vapnet 
måste framställas tämligen förenklat.

Den Erikska ättens vapen
Men om Knut Långe tillhörde den Erikska ätten, 
vilket de flesta historiker tror – varför förde han då 
inte den ättens vapen? Svaret är att Knut tillhörde 
en yngre gren av ätten, ganska långt från den gren 
som representerades av kungarna Erik Knutsson 
och dennes son Erik Eriksson. Och en yngre gren 
behöver naturligtvis inte alls föra samma vapen 
som huvudgrenen.

Dessutom är det oklart om Erikarna verkligen 
förde ett eget vapen. Heraldiken hade knappt kom-
mit in i Sverige vid den här tiden, och i den mån 
heraldiska figurer (som liljor eller lejon) kan ses på 
mynt och sigill är det ofta oklart om de är exempel på 
heraldik, eller bara på dekorativa element i största all-
mänhet. Exempelvis kan man i Erik Knutssons sigill 
se två motställda leoparder (Bild 5), men de förefaller 
snarare dekorativa än heraldiska. I alla händelser 
för hans son Erik Eriksson inte den bilden vidare, 
utan använder i stället tre leoparder i stolpe (Bild 6).

Erik Knutsson var gift med den danska prinses-
san Rikissa Valdemarsdotter, och hon förde  Valde-
marernas då redan väletablerade vapen med de tre 
lejonen (eller leoparderna). Detta togs således över 
av hennes barn; av ett bevarat sigill kan vi se att även 
Erik Erikssons syster Sofia, som var gift med en tysk 
furste i Rostock, förde detta vapen (se Sollied, 1951). 
Huruvida Sofias syster Ingeborg, som var gift med 
Birger Jarl, förde vapnet vet vi inte; och hennes man 
förde naturligtvis folkungavapnet. Men hennes son, 
kung Valdemar Birgersson, förde vapnet med de 
tre leoparderna (se Fleetwood, 1936, Fig. 41, 43, 
45 med flera). Valdemar är dock den siste i Sverige 
som för det vapnet som kungavapen. När hans yngre 
bror, Magnus Ladulås, bestiger tronen 1275 är det 
folkungavapnet som gäller – och så är det än idag i 
Stora Riksvapnet.

Det är dock fullt rimligt att Knut Långe förde 
ett helt annat vapen än sina kungliga släktingar 
inom den Erikska ätten – till exempel ett vapen med 
delningar, bjälkar eller kavlar.

Holmger Knutssons gravtäcke
Det första vittnesmålet om Knut Långes vapen 
var den lilla och svårtolkade skölden på hans mynt 
från 1230-talet. Nästa indikation på vapnet är 
ungefär 250 år yngre. Efter sitt made uppror blev 
kungasonen Holmger Knutsson tillfångatagen 
och halshuggen 1249. Han begravdes i kyrkan i 
Sko kloster, där tidigare hans far blivit begraven. 
Den unge mannens spännande öde stimulerade 
folkfantasin; efter någon tid började det komma 
berättelser om järtecken och underverk vid 
Holmgers grav, och han kom så småningom 
att betraktas som ett helgon; kulten av ”Sankt 
Holmger” har nyligen diskuterats av Källström 
(2012). De ökande strömmarna av pilgrimer gav 
klostret välbehövliga extrainkomster, och i slutet av 
1400-talet lät nunnorna i Sko tillverka att magnifikt 
broderat gravtäcke att lägga över graven.

Även om graven idag inte finns kvar har täcket 
mirakulöst nog bevarats till eftervärlden (för in-
formation om täcket, se Branting och Lindblom, 
1928). Det finns på Historiska Museet i Stockholm 
och utgör en av museets allra märkligaste sevärd-
heter (googla på ”Holmger Knutssons gravtäcke” 
så får ni se flera bilder av det). Det visar porträttet 
av en ung, slätrakad man i helfigur; broderiet är av 
en exceptionellt hög kvalitet, och experterna anser 
att ingen annan än Albertus Pictor i Stockholm 
kan ha gjort den bilden. Runt själva porträttet 
finns en rad intressanta broderier av en något lägre 
kvalitet; dessa har förmodligen gjorts av nunnorna 
själva. Där står till exempel en latinsk text som 

förklarar vem Holmger var, såsom att han var 
”född av svearnas lysande konungasläkt”. Ovanför 
figuren står bokstäverna ”b” och ”o”. Detta har 
tolkats som ”beatus” och ”Olmgerus”. Nunnorna 
visste naturligtvis att Holmger inte var ett av påven 
erkänt helgon, och de kunde därför de inte gärna 
skriva ut varken ”sanctus” eller ens ”beatus” – men 
ett diskret ”b” kunde väl ingen rättslärd teolog ha 
någon invändning mot?

Under figurens fötter finns två vapensköldar 
(Bild 7). Låt oss börja med höger (sinister) sköld. 
Den visar uppenbarligen Folkungaättens vapen. 
Där finns dock några felaktigheter; de broderande 
nunnorna har tydligen inte haft någon riktigt god 
kunskap om heraldik.

För det första är lejonet rött, medan den kor-
rekta tinkturen som bekant är guld. Nu kan ju 
konstnären ha velat framställa guld genom att 
använda röd silkestråd, men det är inte helt troligt. 
De tre strömmarna är nämligen gjorda i guldtråd, 
med inslag av röd tråd för att förstärka intrycket 
av guld. Så nog visste nunnorna hur man rent 
tekniskt skulle avbilda tinkturen guld i ett vapen. 
I och för sig är guldet fel tinktur i just detta fall; 
den korrekta tinkturen för strömmarna är ju silver. 
Tinkturfelen beror inte på att trådarnas färger har 
ändrats under århundradenas gång; guldet förblir 
alltid guld, och den röda färgen i silkestråden är 
stabil (till skillnad från den röda färgen i kyrkornas 
kalkmålningar, som ju blir svart efter några sekel). 
Man kan därför inte undkomma slutsatsen att 
lejonet är avsett att framställas i rött, och ström-

Bild 7: De två vapensköldarna på Holmger Knutssons 
gravtäcke. Källa: Historiska Museets hemsida.

Bild 5: Kung Erik Knutssons kontrasigill enligt en teckning 
från 1600-talet. Källa: Fleetwood (1936).

Bild 6: Kung Erik Erikssons kontrasigill enligt en teckning 
från 1600-talet. Källa: Fleetwood (1936).
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marna i guld. Slutligen är strömmarna framställda 
horisontellt, som kavlar eller strängar – medan de 
ju egentligen ska vara sneda ginbalkar. 

Vad gäller bredden på strömmarna kan man ha 
olika åsikter. Idag avbildar vi dem ju som ganska 
breda, med ungefär samma bredd som de mellan-
liggande, blå fälten. Men på de kungliga vapnen 
från 1200-talet är de klart smalare, nästan som 
strängar (se till exempel Magnus Ladulås’ sigill 
hos Fleetwood, 1936, fig. 75, 77 och 79). Och så 
var även fallet på 1400-talet; se till exempel Karl 
Knutsson Bondes sigill hos Klackenberg (2015). 
Vi kan därför inte säga att de smala strängarna 
på gravtäckets folkungavapen är direkt ”fel” – 
snarare har skicket att avbilda dem svängt med 
modet under århundradenas lopp.

Men de tre verkliga felen – rött lejon, gyllne 
strömmar, och strömmarna horisontella – tyder 
på att nunnorna i Sko kloster inte riktigt vis-
ste hur folkungavapnet såg ut. Detta är ganska 
förvånande, eftersom detta vapen ju sedan länge 
ingick i det svenska riksvapnet, i den kvadrerade 
sköldens andra och tredje fält. Dessutom låg klos-
tret bara fem mil från Stockholm, med en bekväm 
segelled hela vägen. Man kan ju tycka att någon 
person från Sko kloster åtminstone någon gång 
borde ha besökt huvudstaden – om inte av annat 
skäl så för att besöka Albertus Pictors verkstad 
och förhandla om priset för Holmgers porträtt. 
Men möjligen levde de fromma nunnorna så pass 
isolerade från den politiska världen att de faktiskt 
aldrig hade sett riksvapnet.

Denna bristande heraldiska kunskap bör vi hålla 
i minnet när vi nu betraktar vänster (dexter) sköld 
på gravtäcket. Den är förmodligen avsedd att visa 
Holmger Knutssons fädernevapen.

Skölden visar ett vitt fält med tre kavlar eller 
strängar. Den översta strängen har exakt samma 
tinktur som strömmarna i folkungavapnet: guld-
tråd med inslag av röd tråd för att förstärka det 
visuella intrycket av guld. Den nedersta strängen 
avviker en aning från den översta: den är broderad 
med enbart guldtråd, utan några inslag av röd sil-
kestråd. Däremot har strängen en smal och nästan 
osynlig kant, upptill och nertill, av röd tråd. Syftet 
med den kanten är möjligen också att framhäva 
guldkänslan, och även om den nedersta strängen 
är broderad av en annan person än den översta 
är den nog avsedd att föreställa samma tinktur, 
nämligen guld.

Den mellersta strängen är helt annorlunda. Den 
är broderad med vit tråd och med silvertråd om var-
andra. Syftet är nog att förhöja intrycket av silver. 
Men silvret är numrera helt oxiderat, och strängen 
ser därför nästan ut som en svart-vit polkagris. 

De tinkturer som skölden ska framställa känner 
vi inte från någon annan källa. Därför kan vi, till 
skillnad från fallet med folkungavapnet, inte säga 
att tinkturerna är fel. Men med några kunskaper om 
heraldik – vilket nunnorna således saknade – kan vi 
ändå säga att några företeelser verkar tvivelaktiga. 
Att de tre strängarna är guld, silver och guld verkar 
rimligt. Men att sköldens fält är vitt strider mot 
heraldikens mest elementära regel. Så kan inte 
Holmger Knutssons vapen ha sett ut. Skulle möjli-
gen fältet ursprungligen ha varit blått?

Ja, det vore inte orimligt. Men om man hävdar att 
det ursprungligen varit blått, och bleknat till vitt efter 
några sekler, måste man kunna förklara varför fältet 
i folkungavapnet fortfarande är blått, utan några 
tecken på att ha bleknat. Det finns två möjligheter. 

Antigen var fälten i bägge vapnen ursprungligen 
blå, men trådarna kom från två olika färgbad, med 
olika kemisk sammansättning, så att den ena sköl-
den bleknade till vitt medan den andra behöll den 
blå färgen. Det är möjligt – men man ska observera 
att inga andra färger på gravtäcket har bleknat 
nämnvärt, trots att ett halvt årtusende har förflutit.

Eller också hade nunnorna ingen kunskap alls 
om heraldiska tinkturregler, och därför gjorde de 
faktiskt fältet vitt. De har kanske vid något tillfälle 
frågat någon hur Holmger Knutssons vapen såg 
ut, och denne någon svarade lite svävande att det 
var ”tvärrandigt i guld och silver” – och med detta 
ofullständiga besked gjorde nunnorna sedan så 
gott de kunde.

Ett försök till rekonstruktion
I princip skulle man med modern vetenskap kunna 
ta reda på vilken färg fältet i den vänstra skölden 
på Holmger Knutssons gravtäcke ursprungligen 
hade. Om fältet någonsin har varit blått skulle 
det nog komma fram vid en noggrann teknisk 
undersökning av trådarna. Men i väntan på att 
någon skulle finna det värt att dra ut en tråd och 
utsätta den för en sådan analys skulle jag nog vilja 
säga att fältet ska vara blått. Varför inte till exempel 
rött? Ja, det kan naturligtvis inte uteslutas, men jag 
gillar tanken på att blått var den Erikska ättens färg, 
även om vi inte kan veta säkert. Om inte annat så 
gillar jag Jan Guillous berättelse i Tempelriddaren 
om hur jungfrurna i Gudhems kloster delades upp 
i två läger: de som sympatiserade med den Erikska 
ätten visade detta diskret med en blå tråd i sin dräkt, 
medan de som sympatiserade med den Sverkerska 
ätten hade en röd tråd. Det är naturligtvis bara ett 
påhitt av författaren – men ett bra påhitt.

Slutligen har vi bredden på kavlarna. De smala 

kavlarna eller rentav strängarna i Bild 7 är ju inte 
någon särskilt bra heraldik. I folkungavapnet kan 
man avbilda strömmarna smala (som man gjorde 
på medeltiden) eller breda (som vi gör idag). Vilket 
man väljer spelar inte så stor roll för den estetiska 
uppfattningen om vapnet; strömmarna bildar i alla 
fall bara ett slags bakgrund för lejonet. Man skulle 
till och med kunna hävda att det medeltida bruket 
är att föredra framför det nutida, för med smala 
strömmar blir tinkturkrocken mellan det gyllene 
lejonet och de silverne strömmarna inte så farlig. 

Men när det gäller Holmger Knutssons fä-
dernevapen består det ju bara av de horisontella 
delningslinjerna – och då blir bredden på dessa av 
avgörande betydelse för vapnets estetik.  Om Knut 
Långe och hans omgivning hade bättre kunskaper 
om heraldik än nunnorna i Sko kloster så hade 
han nog ordentliga bjälkar i vapnet, snarare än 
smala kavlar eller strängar. Vi skulle då få ett vapen 
liknande det i Bild 8.

Man måste naturligtvis komma ihåg att vi inte 
alls vet hur vapnet såg ut. Det enda vi kan säga, 
med hjälp av mynten och gravtäcket, är att det nog 
var ”tvärrandigt i silver och guld”. Det finns många 
vapen i Norden på 1200-talet som är randiga i en 
eller annan form, till exempel den danska Hvide-
ättens vapen (se nedan). Även i Sverige finns sådana 
vapen belagda från 1200-talets slut; det mest kända 
exemplet är naturligtvis ätten Bielkes vapen, men 
det finns också andra ätter med randiga vapen (se 

Bild 8: Försök till en rekonstruktion av Knut Långes och 
Holmger Knutssons vapen.

Bild 9: Holmger Knutssons sarkofag i klosterkyrkan i Sko, tecknad av Peter Månsson Utter på 1590-talet. Källa: Toll (1918-21).
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Hildebrand, 1862, 3:e serien, planscherna 5, 6, 
7 och 8). Några vapen med smala strängar, eller 
med brott mot tinkturregeln, är dock inte kända. 
Därför är rekonstruktionen i Bild 8 (och i Waslings 
rekonstruktion av flaggan i Bild 1) inte helt orimlig, 
även om den egentligen bara bygger på kunskapen 
om att vapnet var randigt, och på gissningen att det 
inte var dålig heraldik.

En teckning från 1500-talets slut
En tredje indikation på hur Knut Långes vapen 
kan ha sett ut hänför sig från något av de sista 
åren på 1500-talet. Idag finns ingenting kvar av 
Holmger Knutssons grav, förutom gravtäcket, men 
på Riksarkivet finns en teckning som föreställer 
stensarkofagen i Sko klosterkyrka vid 1500-talets 
slut (se Bild 9).

Teckningen är problematisk på många sätt. För 
det första är den ganska slarvig; se bara hur teckna-
ren har försökt framställa sarkofagen i perspektiv, 
med bägge kortsidorna synliga. För det andra vet vi 
inte vad den egentligen föreställer – är det kanske 
Holmger Knutssons originalsarkofag från medel-
tiden? Eller förstördes den ursprungliga graven 
redan på 1520-talet av övernitiska lutheraner som 
ville utplåna alla gamla katolska minnesmärken i 
våra kyrkor? I så fall skulle teckningen föreställa en 
senare sarkofag, kanske uppsatt under den katolskt 
sinnade Johan III på 1580-talet. Det finns argu-
ment för bägge tolkningarna; det enda vi vet är att 
på 1590-talet fanns där en sarkofag, och att den i sin 
tur förstördes av den ärkelutheranske ärkebiskopen 
Abraham Angermannus omkring år 1600.

Se nu på vapenskölden på kortsidan. Den har 
en typisk renässansform. Om det är fråga om en 
originalsarkofag från medeltiden skulle skölden 
knappast ha haft den formen. Men även på en ori-
ginalsarkofag kan ju skölden ha satts dit senare – till 
exempel på Johan III:s tid. Skölden kan naturligtvis 
också i verkligheten av haft en medeltida form, även 
om tecknaren på 1590-talet velat förbättra den en 
aning genom att ge den en form som han tyckte 
var vacker. Vi vet inte.

Vad vi vet är att någon person på 1500-talet 
ansåg att Holmger Knutsson hade ett vapen som 
liknade det i Bild 9. Det är ett heraldiskt vackert 

vapen med breda delningar. Antalet delningar är 
dock oklart; enligt teckningen förefaller det vara 
5 gånger delat i en färg och en metall – men det är 
som sagt ganska slarvigt tecknat och kan även vara 
avsett att visa bjälkar.

 Till saken hör att tecknaren, Peder Månsson 
Utter, var en kunnig heraldiker. Teckningen av 
Holmger Knutssons sarkofag finns bland diverse 
papper som han lämnat efter sig (förvarade i Riks-
arkivet i Stockholm). Men han har även skrivit 
utkast till en ambitiös ”Vapenbok”, där han visar 
vapnen för en rad framstående adliga släkter. Bo-
ken är inte publicerad, men manuskriptet finns i 
Uppsala universitetsbibliotek; där är teckningarna 
noggrant utförda, med det heraldiska detaljerna 
tydliga och klara. Men beskrivningen av Holmger 
Knutssons grav är annorlunda. Det där avbildade 
vapnet verkar ha tillkommit i all hast, tecknat av 
en förbiresande turist. Den enda information vi får 
av teckningen är en bekräftelse av myntet på Bild 
2 och gravtäcket på Bild 7: vapnet var tvärrandigt.

Varifrån kommer Knut Långes vapen?
Frågan i rubriken kan synas onödig – vapen med 
delningar är standard under medeltiden, och det 
faktum att någon för ett vapen med delningar 
eller bjälkar behöver inte betyda att personen i 
fråga har ärvt vapnet någonstans ifrån. De äldsta 
vapnen har häroldsbilder, snarare än allmänna 
bilder, förmodligen därför att sådana tedde sig 
enkla och naturliga.

Men Verwohlt (1984, sid. 209--210) antyder att 
Knut Långes vapen kan komma från den danska 
Hvide-ätten. Resonemanget är följande. Enligt en 
i och för sig ganska osäker isländsk källa var Knut 
Långe gift med den danske stormannen Peder 
Strangesens dotter Helena. Peder Strangesen i sin 
tur var gift med Ingeborg Esbernsdotter, som till-
hörde Hvide-ätten. Och vissa grenar av den ätten 
– dock inte Ingeborg Esbernsdotters gren – förde 
på 1200-talet ett vapen med delningar eller bjälkar. 
Om således Ingeborgs far hade fört ett sådant vapen 
– vilket inte är känt – och Ingeborg tog med sig 
det vapnet när hon gifte sig med Peder Strangesen, 
skulle parets dotter Helena kanske ha fört det 
vapnet, och hon skulle i sin tur ha kunnat ta det 

med sig när hon gifte sig med Knut Långe i Sverige.
Resonemanget är tämligen långsökt och kom-

plicerat, i synnerhet som vi vet att Peder Strangesen 
faktiskt förde ett helt annat vapen (nämligen det så 
kallade Ulfeldt-vapnet). Och de mest övertygande 
resonemangen är knappast de som är långsökta och 
komplicerade. Det är således möjligt att Verwohlt 
har rätt, och Knut Långe fick sitt vapen från Hvide-
släkten vis sin hustru. Men en enklare förklaring 
är faktiskt att Knut helt enkelt tyckte att ett vapen 
med delningar, till exempel ett sådan som finns på 
Bild 8 ovan, var snyggt och praktiskt. Dessutom 
har ju den svenska Bielke-släkten ett vapen med 
delningar – och det är ingen som har kommit på 
idén att den familjen skulle ha fått sitt vapen från 
Hvide-släkten eller från någon annan släkt.

Till saken hör dessutom att vi faktiskt inte säkert 
vet, att Knut Långe var gift med Peder Strangesens 
dotter Helena. Gillingstam (1970) har visat att 
uppgifterna i den isländska saga som påstår detta 
är osäkra (se dock Beckman, 1970, för en kritik av 
Gillingstam på denna punkt). I själva verket tror 
Gillingstam (1977) att Knut Långe var gift med 

en kvinna ur Folkungaätten – men denna åsikt 
förefaller han bygga enbart på antagandet att det 
(felaktiga) folkungavapen som kan ses på Holmger 
Knutssons gravtäcke skulle vara dennes möderneva-
pen. Exakt vad nunnorna i Sko ville visa med detta 
vapen är oklart. Kanske de verkligen ville framställa 
Holmgers mödernevapen, såsom seden är på de 
flesta gravmonument. Eller också ville de visa att 
Holmger var gift med en flicka ur Folkungaätten; 
till saken hör att vi inte vet om Holmger var gift 
över huvud taget. Eller också ville de bara ha yt-
terligare ett vapen, vilket som helst, på täcket – för 
symmetrins skull. Vi vet faktiskt inte.

I alla händelser är kopplingen mellan Knut 
Långes vapen och det danskas Hvide-vapnet en 
aning långsökt. Det är enklare att anta att Knut 
hade ett generiskt vapen av det slag som var mycket 
vanligt bland den europeiska aristokratin under 
medeltiden – kanske ett vapen liknande rekon-
struktionerna på Bild 1 och Bild 8. a 

Mats Persson

Litteratur
Beckman, Bjarne (1970), ”Holmger, Filip och Helena”, 
Personhistorisk Tidskrift.

Branting, Anna och Andreas Lindblom (1928, ny uppl. 1997), 
Medeltida vävnader och broderier i Sverige, Almqvist & Wiksells 
Förlag, Uppsala.

Fleetwood, Harald (1936), Svenska medeltida kungasigill, 
Stockholm.

Gillingstam, Hans (1970), ”Holmger, Filip och Helena”, 
Personhistorisk Tidskrift.

Gillingstam, Hans (1972), ”Holmger Knutsson”, Svenskt 
Biografiskt Lexikon, Stockholm.

Gillingstam, Hans (1977), ”Knut Långe”, Svenskt Biografiskt 
Lexikon, Stockholm.

Hildebrand, Bror Emil (1862), Svenska Sigiller från Medeltiden, 
Kongl. Witterhets- Historie- och Antiqvitetsakademiens Förlag, 
Stockholm.

Källström, Anna (2012), ”Holmger Knutsson – en långlivad 
helgonkult i Uppland”, Fornvännen, vol. 107, nr 3.

Klackenberg, Henrik (2015), ”The Greater Coat of Arms of 
Sweden from c. 1450 until Today”, in E. Galtung Lihaug (red.), 
Genealogica & Heraldica. Proceedings of the XXXIst International 
Congress of Genealogical and Heraldic Sciences, held in Oslo 13-17 
August 2014, Slekthistorisk Forlag, Oslo.

Lagerqvist, Lars O. (2015), ”En okänd vapensköld från svenskt 
1200-tal”, Vapenbilden nr 103, september.

Schück, Adolf (1951), ”Till den ’Erikska ättens’ historia”, Historisk 
Tidskrift, vol. 73.

Sollied, Henning (1951), ”En ukjent svensk kongedatter”, 
Historisk Tidskrift, vol. 71.

Svensson, Roger (2012), Renovatio Monetae. Brakteater 
och myntningspolitik i högmedeltidens Europa. Svenska 
Numismatiska Föreningen, Stockholm.

Toll, Hans (1918-21), ”Ett återfunnet klosterminne”, Upplands 
Hembygdsförenings Tidskrift, vol. XXXVI.

Verwohlt, Ernst (1984), ”Hvide-slægtens heraldik”, Heraldisk 
Tidsskrift, Bind 5, nr. 49-50.



107:2016 Vapenbilden  1312 Vapenbilden 107:2016

Prix Arvid Berghman
Arvid Berghmans heraldiska pris 2016 till 
Kimmo Kara.

Arvid Berghmans heraldiska pris har tilldelats 
den finske heraldikern, politices kandidat 
Kimmo Kara (f. 1919) för ett livsverk inom finsk 
heraldik och utveckling av blasonering på finska 
(boken ”Vaakunaselitys” 1989, 2. reviderade 
utgåvan 2010). 

Kara har varit en aktiv heraldiker sedan 
1950-talet och har komponerat tre kommun-
vapen (Nastola 1954, Kuru 1956 och Haapasaari 
1957). 

Ordföranden för Arvid Berghmans heraldis-
ka stiftelse, riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg 
överlämnade priset vid en tillställning i Finlands 
Riksarkiv i Helsingfors den 29 juni 2016. Vid 
överlämningsceremonin konstaterade Kara i sitt 
tacktal att Arvid Berghmans ”Heraldiskt vade-
mecum” (1938) var en tidig inspirationskälla 
för honom, men hans logiska klassifikation av 
sköldemärkena utmanar den svenska (tyska) 
traditionen, enligt vilken häroldsbilder ej är ”an-
nat än en medelst olikartade linjer [...] verkställd 

indelning av skölden i fält av olika tinkturer”, som 
Berghman uttryckte det. 

Prix Arvid Berghman
Priset initierades av slottsbibliotekarie Adam 
Heymowski år 1971. Under perioden 1972–
1994 utdelades det som ett internationellt 
heraldiskt pris, Prix Arvid Berghman, genom den 
internationella heraldiska akademin. Enligt ett 
beslut av Arvid Berghmans heraldiskas stiftelse 
år 2011 återupptogs detta pris under namnet av 
Arvid Berghmans heraldiska pris. Inriktningen 
är nu något förändrad. Mottagaren skall vara från 
något av de nordiska länderna eller Baltikum. 

Pristagaren utses av styrelsen på förslag av 
en prisnämnd bestående av högst fyra personer. 
Dessa är för åren 2016–2018 Ronny Andersen, 
Danmark, Hans A. T. K. Cappelen, Norge, Inga 
von Corswant-Naumburg, Sverige och Antti 
Matikkala, Finland. a

Tom Bergroth 

I KORTHET

Kimmo Kara Foto : Finlands riksarkiv/Marko Oja.

Din mejladress
Ibland behöver vi i föreningen komma i kontakt med dig som är medlem.
Det kan vara en fråga om något som är oklart eller information om vad som är på gång.
Att använda mejl är ju då många gånger ett bra sätt. Vi ber därför att du sänder oss din mejladress. 

Skicka till kassören Lennart Wasling med adressen lennart@heraldik.se
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Härolden över tre kungariken är Kalmarunio-
nens första kända härold. Vi vet att hans namn 
var Simon och vi vet från hans egen hand och 
andras att han var härold men vi vet lite om 
hans bakgrund och verksamhet. Och troligen 
var han även tysk eftersom det annars är 
svårt att förstå vad hans bror gjorde i Danzig. 
Men detta är bara indicier, inte något som kan 
bevisas.

Det är i ett brev till magistraten i Danzig 1423 
där han önskar att de ska ta hand om hans bror 
Kristian som befinner sig på ett hospital i staden. 
Det är i det här brevet han titulerar sig Härold 
över tre kungariken. Brevet finns kvar i Danzigs 
stadsarkiv och finns med i både Verwohlts artikel 
”Valdemar Atterdags och Erik av Pommerns 
herolder (HT  , s30-32) och i min egen uppsats 
om medeltidens härolder.

Simon Hendels verksamhet i Norden är gan-
ska okänd. Men det finns ytterligare spår bland 
dokumenten i Diplatorium Danicum.

Simon 1411
Här finns ett från 1411 som säger att Simon 
Tennemark har utsetts till härold av kung 
Sigismund av Ungern.  (http://diplomatarium.
dk/dokument/14110812001)

Är detta Simon Hendel? Betyder Tennemark 
”Danmark” och avser det i så fall hans häroldsnamn?

Simon 1404
Vi vet inte, men vi vet att drottning Margareta 
några år före 1411 hade skickat sin härold 
till just Ungern. Detta nämns i en bisats i ett 
brev mellan Peter Wargel och Konrad von 
Jungingen, ordensmästare i Tyska orden. (http://
diplomatarium.dk/dokument/14049999045)

Denne härold har inget namn och behöver 
därför inte alls vara Simon. Kanske var det Bernt 
Traveman?

Simon 1416
1416 är Simon herold i  Fehmarnsund  
tillsammans med Bernd Traveman,  som i 
den danska översättningen anges vara härold, 
men som i min egen översättning inte är det 
(det är alltså öppet för tolkning eller så har 
jag fel). Dokumentet är väldigt detaljerat och 
är helt enkelt en samtida sammanfattning 
av förhandlingen mellan kung Erik och 
Hansastäderna. Simon nämns tre gånger i 
dokumentet så vi får en ganska bra överblick 
över hans arbete. Enligt dokumentet tycks 
Simon bland annat under förhandlingarna rest 
de 17 milen från Fehmarnsund till Flensburg och 
tillbaka på två dagar. (http://diplomatarium.dk/
dokument/14160713001)

Är detta Simon Hendel? Kanske och troligen, 
men inte säkert. Det kan ju vara flera personer 
som har samma förnamn.

Glöm inte drottning Margareta
När man funderar kring härolder i Norden 
kring år 1400 är drottning Margareta en 
centralfigur. Hennes politiska linje var redan 
vid makttillträdet att stärka riksstyrelsen 
genom en för samtiden ovanligt kontrollerad 
arkivverksamhet, samt en administration 
byggd på meriter snarare än börd. Den norska 
historikern Eldbjørg Haug har i boken ”Margrete 
– den siste dronning i Sverreætten” (2000) visat 
att hennes diplomater eller sändebud främst var 
män från kyrkan (Haug, s 227–240)

Hennes behov av personer med kunskaper 
måste ha varit stor, och kanske var hon när det 
kom till sändebud mer intresserad av en person 
som inte var så begränsad av sitt ämbete som 
präster och munkar, utan bättre kunde smälta 
in i hovlivet. En tysktalande bildad man med 
rötter i handelshusen passade utmärkt som en 
brobyggare mellan nordiskt och tyskt frälse, och 
till handelsmännen i Hansan.

Ett annat spår är att kung Erik på 1410-talet 
börjar ge ut kombinerade frälse- och vapenbrev. 
Det tyder på att man försöker göra något mer 
än bara ge skattereduktion i utbyte mot militär-
tjänst. Genom att ge vapenbrev visar kungen/
statsmakten att de även styr frälsemännens bild 
av sig själva.

Jag är inte helt nöjd med att Alexia Grosjean 
övertolkar min artikel om ”Medeltida svenska 

sköldebrev” som att Simon skrev ut vapenbrev 
till nyadlade från 1418. Det är möjligt att han 
gjorde det, men vi har ingen indikation på att han 
var inblandad i det heraldiska. Det jag försöker 
få fram i artikeln är snarare att härolden var 
involverad i själva kontrollen av adelsstrukturen 
men att han inte var inblandad i heraldiken efter-
som vapensköldarna från denna tid avviker från 
varandra på ett ganska betydande sätt. (Alexia 
Grosjean, s 176f )

Många indicier för härolden Simon
Om alla dessa indicier stämmer har vi mellan 
1405 och 1425 en gemensam härold för hela 
Kalmarunionen. Hans namn var Simon Hendel 
och han var troligen nordtysk och från en 
köpmannafamilj eftersom han aldrig antyds vara 
frälse men ändå har nog med skolning för att 
kunna genomföra ett uppdrag av det här slaget.

Sedan är det upp till dig som läsare att fundera 
på om de här indicierna är starka nog. Jag är inte 
helt övertygad men jag tror ändå att det var så. 
Konsekvensen av detta är att vi bör leta efter en 
efterträdare till Simon som var verksam under 
1430-talet och ytterligare någon som var aktiv 
under Kristoffer av Bayerns tid på 1440-talet. a

Jesper Wasling

Vem var härolden Simon

Drottning Margareta, Skandinaviens fru och                
skapare av embryot till häroldsorganisationen i Norden. 

Bild: Jacob Truedson Demitz för Ristesson och Wikipedia.
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man inte bör använda två olika skuror i samma 
vapen. Men ibland kan det vara nödvändigt att 
ha två. Då är den ena ofta en rak skura, för att 
göra det möjligt att inkorporera många olika 
allmänna bilder och häroldsbilder utan att bryta 
mot tinkturregeln. Det finns ett antal exempel på 
vapen där man använder sig av två olika skuror 
och i till exempel Älvdalens kommunvapen har 
man både en vågskura och en trebergsskura, eller 
som den även kallas - ett treberg. Dals-Ed har till 
och med tre olika skuror i sitt kommunvapen.

Här kan det kanske då även vara på sin plats 
att man i de fall en av skurorna är rak definierar 
detta i blasoneringen, som till exempel för 
Skellefteå tingsrätt från 2004: I blått en gyllene 
bjälke, bildad ovan av en rak skura och nedan av 
en vågskura och belagd med en blå antik blixt; 
bjälken åtföljd ovan av en balansvåg och nedan 
av en sol, båda av guld. 

Det finns en skura som inte riktigt följer de 
andra och det är skansskuran. Den ser vanligtvis 
ut som en traditionell skura i en linje, men i vissa 
fall är det tredimensionell och kan nästan ses som 
ett veckat band.

Man kan även använda skuror för att bilda 
tjusiga balkar, bjälkar om man har samma eller 
motstående skura på var sida. Experimentera 
mycket innan du bestämmer dig - möjligheterna 
är nästintill oändliga! a

Text. Stefan Bede
Bild/illustration. Eduardo Pazikas
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… Skuror Thorny - en ny slags skura skapad 
i USA

Skansskura                            Skansskura i adliga ätten Reutervalls 
(nr 1075) vapen

Ett vapen består av två delar: Häroldsbilder 
och allmänna bilder. Allmänna bilder är 
djur, människor, saker eller delar av dessa. 
Häroldsbilder är inga bilder utan geometriska 
indelningar av en sköld. Dessa häroldsbilder 
delar upp sköldens yta i två eller fler fält och 
för att skilja dessa fält åt använder vi oss av 
linjer som kallas skuror. Ordet skura kommer 
av ordet skära.

I blasoneringar använder man sig av uttrycken 
delad, kluven, styckad och ginstyckad när det 
gäller häroldsindelningar. Om skuran inte är en 
vanlig rak linje så säger man att den är ginstyckad 
medelst till exempel en vågskura.

Det finns ett stort antal skuror och dessa har 
olika karaktär och är ofta namngivna efter hur 
linjen ser ut. Det finns egentligen inte någon 
begränsning i hur en skura kan se ut och det till-

kommer nya varianter hela tiden. Om inget anges 
i blasoneringen så förutsätts att skuran är rak.

Att använda en skura eller helt enkelt skapa 
en ny sådan för att komponera ett talande vapen 
där vapenbärarens efternamn återfinns i skölden 
som en rebus är ett både snyggt, och ofta elegant 
sätt att bygga upp en skölds innehåll och utse-
ende. Har man ett namn där för- eller efterleden 
innehåller ord som bäck, sjö, fors, gren, lind, ek, 
eller kvist kan man ersätta en allmän bild med 
en skura. Vill man göra en släktkoppling till skog 
eller sjöfart kan det passa med en grankvistskura 
eller en vågskura och tinkturen blått. Vissa sku-
ror ger en mjuk och följsam indelning som till 
exempel bågskura eller vågskura.

Andra kan ge dramatiska effekter som gren-
skura eller strålskura. Det finns en del, bland 
annat Heraldiska Sällskapet i Finland i sin 
guide till nyskapande av vapen, som hävdar att 

VAPENSKOLAN

”Skurorna kunna till antal och 
form vexla i det oändliga” 

Nordisk Familjebok

Vad kan du om …

Rak skura Vågskura Grenskura Tandskura Ulvtandskura Dubbel 
tinnskura

Laxstjärtskura Tinnskura Molnskura Molnskura eller 
Skyskura

Lindskura GrankvistskuraStrålskura Karvskura                
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10 juni uppmärksammade skåneheraldikerna 
i Societas Heraldica Lundensis den interna-
tionella heraldikdagen med föredrag, middag 
och samkväm. 

Vid mötet kåserade Lars O. Lagerqvist lärt och 
underhållande om ”Heraldik i den försålda 
myntsamlingen på Ericsbergs slott – några 
exempel” för de tiotal deltagarna. Samlingen 
med mynt och medaljer har en gång tillhört 
familjen Bonde och anses som en av de förnämare 
privatsamlingarna i Norden. Förutom de svenska 
mynten och medaljerna fanns här flera så kallade 
“fientliga” medaljer som var slagna i andra länder 
på grund av krig mot Sverige.

Vid samma tillställning fick Lars O. Lager-
qvist 2016 års förtjänstmedalj.

Nya medlemmar            
Joakim Andersson  Grankvistgatan 10  632 24 Eskilstuna
Göran Carlstedt  Glacialgatan 9  504 50 Borås
Carl T. Ek  Månadsgatan 20  415 08 Göteborg
Jonas Friberg  Hyllievångsvägen 17  216 25 Malmö
Alexander Gulin  Dr Forselius gata 30  413 26 Göteborg

Dan Köhl  Kårbodavägen 39  184 97 Ljusterö
Alexander Nymberg  Torphagsvägen 6  114 18 Stockholm
Christoffer Rongve  Råcksta gårdsväg 28  162 73 Stockholm
Johan Silvera  Kristinagatan 6  745 30 Enköping
Gritta Wilke  Kurfürstenstraße 29 DE- 22041 Hamburg

Din mall för 
släktvapnet
För dig som vill skissa på ett 
släktvapen kommer här den 
mall som används för Svenska 
vapenkollegiet. Kopiera och 
rita ditt fullständiga vapen.  

Illustration: Thomas Falk

Lagerqvist medaljerad i Lund

Mångårige medlemmen och numismatikern Lars O. Lagerqvist 
erhöll Svenska Heraldiska Föreningens förtjänstmedalj vid 
internationella heraldikdagen i Lund den 10 juni.

FÖRENINGSNYTT

Vapenbilden #108 utkommer i december 2016
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Nytt från Statsheraldikern

Ett stimulerande uppdrag, 
som o ckså  lett  ti l l 
nya liknande, var att 
komponera ett märke 
till doktorshatten för 

promoverade vid Lunds 
universitets konstnärliga 

fakultet. Inom fakulteten ges 
möjlighet till forskarutbildning 

vid Teater-, Konst- eller Musikhögskolan, 
alla belägna i Malmö. Motivet är en sol, som 
en symbol för Apollon, känd som konstens, 
vetenskapens och ljusets gud. Solen är omgärdad 
av en akademisk lagerkrans. Motivet används 
även för doktorsringen.

Notarius publicus   är en 
jurist som av länsstyrelsen 
har blivit förordnad att utföra 
vissa myndighetsuppgifter. Enligt 
den praxis som utvecklats av 
Riksarkivet består ett vapen för 
en notarius publicus av vapnet 
för verksamhetsområdet 
lagt över en edshandsstav 
och en gåspenna såsom 
symboler för verksamheten. Karlskogas vapen 
fastställdes 1940 och symbolerna syftar på det 
gamla järnbruket och på vapentillverkningen 
i orten. Vapnet blasoneras: I blått fält två 
korslagda kanoner, i varje vinkel åtföljda av ett 
järnmärke, allt av guld. Skölden lagd över en 
edshandsstav och en gåspenna i kors, allt av guld.

Henrik Klackenberg 

Nya heraldiska vapen, fanor och märken 2015

F 1 7  •  K A M R A T F Ö R E N I N G

Prins Nicolas, hertig av Ångermanland
 

Utrikesdepartementet, protokollet

Lunds universitet, konstnärlig fakultet Notarius publicus Karlskoga

Ekipagekompaniet

Försvarsmaktens hundtjänstenhet

Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

Totalförsvarets ammunitions
och minröjningscentrum

Försvarsmaktens underrättelse
och säkerhetscentrum

F 17 kamratförening

F 1 7  •  K A M R A T F Ö R E N I N G

Prins Nicolas, hertig av Ångermanland
 

Utrikesdepartementet, protokollet

Lunds universitet, konstnärlig fakultet Notarius publicus Karlskoga

Ekipagekompaniet

Försvarsmaktens hundtjänstenhet

Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

Totalförsvarets ammunitions
och minröjningscentrum

Försvarsmaktens underrättelse
och säkerhetscentrum

F 17 kamratförening

F 1 7  •  K A M R A T F Ö R E N I N G

Prins Nicolas, hertig av Ångermanland
 

Utrikesdepartementet, protokollet

Lunds universitet, konstnärlig fakultet Notarius publicus Karlskoga

Ekipagekompaniet

Försvarsmaktens hundtjänstenhet

Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

Totalförsvarets ammunitions
och minröjningscentrum

Försvarsmaktens underrättelse
och säkerhetscentrum

F 17 kamratförening

F 1 7  •  K A M R A T F Ö R E N I N G

Prins Nicolas, hertig av Ångermanland
 

Utrikesdepartementet, protokollet

Lunds universitet, konstnärlig fakultet Notarius publicus Karlskoga

Ekipagekompaniet

Försvarsmaktens hundtjänstenhet

Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

Totalförsvarets ammunitions
och minröjningscentrum

Försvarsmaktens underrättelse
och säkerhetscentrum

F 17 kamratförening

Årets uppdrag kom till största delen från 
Försvarsmakten, men några även från andra 
delar av statsförvaltningen och Kungl Hov-
staterna.

I juni 2015 nedkom HKH 
prinsessan Madeleine med en 

son, som gavs titeln HKH 
Prins Nicolas, hertig av 
Ångermanland och vid 
dopet även förlänades 
Serafimerorden. Allt 
detta kan man avläsa i hans 

vapen, som komponerats i 
enlighet med en sekelgammal 

tradition. Vapnet är krönt med en 
prinskrona och blasoneras som Stora 

riksvapnet men med Ångermanlands vapen i 
tredje fältet. Laxar har funnits i landskapets 
vapen sedan 1500-talet och motivet vittnar 
om det rika laxfiske som landskapet redan då 
var känt för.

Inspirerade av en fransk 
föreb i ld  har  Utrikes-

departementet låtit göra 
ett märke att bäras på 
kavajslaget av protokollets 
tjänstemän såsom ett 

kännetecken. Märket visar 
Stora riksvapnet och har 

tillverkats av Sporrongs efter 
Riksarkivets modellritning.

Glasgow 10 augusti. Den 32 internationella 
heraldikkongressen börjar och vår egen Mar-
cus Karlsson ger oss en ögonblicksbild. Ett 
längre reportage rörande viktigare föredrag 
kommer i nästa nummer av Vapenbilden.

På morgonen onsdagen 10 augusti inleddes den 
32 internationella konferensen för de heraldiska 
och genealogiska vetenskaperna i Glasgow med 
temat ”Ursprung och evolution” Inramningen 
var Trades Hall som både utvändigt och 
invändigt hade smyckats med heraldiska baner 
för arrangörsorganisationerna, Konferensen 
i Edinburgh 1962 och Trades Hall samt för 
ämbetena vid Lord Lyon. Lokalerna pryddes 
också av ett antal vapensköldar för de gillen som 
bildade Trades Hall. Det senare hade också ett 
eget vapen som syntes här och var i lokalerna.

Inledningsanförandet hölls av kongressgene-
ralen Elizabeth Roades och i samband med det 
kunde dryga hundratalet församlade heraldiker 
mingla med nya och gamla innan de första fö-
redragen kunde avnjutas.

Den första dagen avslutades med parad med 
heraldiska fanor och säckpipeblåsare i täten. 
Paraden gick till Glasgows City Chambers, en 
imponerande byggnad vid torget George Square 
och den uppmärksammades med bild och text 
i lokaltidningen. I City Chambers vidtog en 
mottagning som var en trevlig avslutning på den 
första konferensdagen.

Dag två bjöd på fortsatta intressanta före-
läsningar där bland annat vår egen ordförande 
Henric Åsklund berättade om registreringen 
av borgerliga vapen hos Riksheraldikerämbetet 
1934-36 och de efterföljare detta fick i Skan-
dinavisk vapenrulla och Svenskt vapenregister. 

Mellan föredragen fanns tid at besöka utställ-

ning om Ordnar och medaljer som var anordnad 
på övervåningen i Trades Hall, vilken gav en 
intressant inblick inte bara i brittiska ordnar 
utan även de skandinaviska fanns att beskåda. 
Kongressararrangörerna hade även ordnat med 
ett intressant bokbord där det fanns möjlighet 
att köpa heraldisk och genealogisk litteratur.

Den andra dagens höjdpunkt var ändå delta-
gandet i domstolsförhandlingen som Lord Lyon 
höll på eftermiddagen. Den var historisk på så 
sätt att det var första gången en sådan ägde rum i 
Glasgow. I fullt brittisk domstolsornat med Ma-
cebärare (stridsklubban mace) samt peruker och 
hermelinsmantlar fastställdes ett antal heraldiska 
ärenden. Till sist svors en ny Messenger-at-Arms 
(domstolstjänsteman) in.

På konferensens tredje och avslutande dag var 
det ett regnigt Glasgow som mötte oss. Desto 
roligare då att höra statsheraldikern Henrik 
Klackenberg tala om hur hertigarna av Pom-
merns grip fann sin väg till svenska lastbilar och 
tatueringar på stolta lastbilschaufförer.

På eftermiddagen avslutades konferensen och 
vi deltagare fick fritid under vilken lokalerna 
färdigställdes till kvällens bankett. Vilken från 
halv åtta på kvällen blev en stämningsfull och 
trevlig avslutning på de tre konferensdagarna.

För mig som ny i dessa sammanhang var det 
en upplyftande och välkomnande upplevelse 
som gav mersmak och jag kommer nog att för-
söka deltaga i fler. 

Marcus Karlsson

På kongress i 
Glasgow

Glasgow Trades Hall flag
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Bolander – 
riddarhusets målare

 
Besök Riddarhuset och se utställningen om 
den heraldiske konstnären Lars Bolander.

 
Lars Bolander (1732–1795) var en av 1700-talets 
främsta dekorationsmålare och hade sina främsta 
uppdragsgivare inom den förmögna adeln och i 
kungahuset. Han målade dekorativa vävtapeter 
och några finns ännu kvar, bland annat på 
Drottningholms slott, Strömsholms slott, 
Sturehovs slott och Ekolsunds slott.

 
Heraldikern Bolander
Han är mindre känd – men minst lika intressant 
– som heraldiker. Lars Bolander anlitades flitigt 
för att måla vapensköldar till dem som nyligen 
adlats och sökt introduktion på Riddarhuset. 

Bland de personer som fått sin vapensköld 
målad av Bolander märks vetenskapsmannen 
Carl von Linné, politikern Samuel af Ugglas, 
arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz och 
hovstallmästaren Adolf Fredrik Munck. Även 
ett flertal av Serafimerordens vapensköldar i 
Riddarholmskyrkan är av Bolanders pensel, bland 
annat den tillhörande hovmannen Gustaf Mauritz 
Armfelt. Det var också Lars Bolander som målade 
riddarnas handburna sköldar till Gustav III:s 
tornerspel 1776 och 1777. 

Utställningen pågår 13 juni– januari 2017

Amerikansk heraldik 
på 1700-talet

Det är lätt att tro att enbart européer hade 
vapen för 300 år sedan, men även amerika-
nerna förde heraldiska sköldar då.

Den amerikanske heraldikern David Appelton, 
känd inom heraldikvärlden för sin hästsvans,  
har forskat mer i denna vapenbok. 

Gore Roll of Arms skrevs i mitten av 1700-ta-
let och utgår från Boston.  Vapenrullan omfattar 
99 vapen och boken skapades troligen av John 
Gore. Gore var en konstnär och specialist på 
märken och mönster så det var ju passande att 
just han gjorde den här boken.

Vapnen som finns upptecknade hör till stor 
del till en välkänd grupp av överklassen, men här 
finns även vapen för några vanliga hantverkare. 
Kvalitén på bilderna är av hög klass och vapnen 
är verkligen inga hafsverk utan har skapats av 
kunniga heraldiker. Av boken kan vi förstå att 
USA kulturellt var betydligt mer brittiskt än de 
både då och idag vill medge. 

Jesper Wasling

http://www.jeremyhammond.net/archives/410

Zovko gör bok om 
riddarordnar
Heraldikern och konstnären Davor Zovko 
har publicerat ännu en bok. Denna gång om 
riddarordnarna i nu- och dåtid och med titeln 
“Riddarväsendet idag”.

Boken finns tyvärr för de flesta av oss ännu 
bara på kroatiska, men innehållet känns väldigt 
aktuellt och värdefullt. På senare år har antalet 
”falska” (=privata) riddarordnar formligen 
exploderat i antal medlemmar. Många före 

detta kungahus har insett att det här är en extra 
inkomstkälla för dem. 

Davor gör inte anspråk på att förklara att vissa 
ordnar är finare än andra, eller att de är mer äkta 
eller att de gör mer nytta. Däremot förklarar han 
skillnaden mellan en äkta (offentlig) orden och 
andra och varför det kan ha betydelse. Bland 
annat för att äkta riddarordnar är statliga insti-
tutioner reglerade inom offentlig rätt medan de 
privata är reglerade inom privaträtt. 

Eftersom några av de privata ordnarna vill 
ge sken av att vara offentliga med stöd av någon 
kyrka för att på så sätt locka till sig mer donatio-
ner är det bra att författare som Davor Zovko 
reder ut begreppen. 

I KORTHETI KORTHET

Nya heraldiska 
logotyper
Patent- och registreringsverket (PRV) regist-
rerar med jämna mellanrum varumärken med 
heraldiska motiv. Eftersom det är den enda 
juridiskt hållbara registreringen av heraldiska 
vapen är det värt att bevaka dessa heraldiska 
vapen, hur heraldiskt hemska de än kan vara.
 

Isle of Lime
Bakom den kvadrerade skölden syns två horn 
från gotlandsfåret.
Varumärket registrerades den 15 januari 2015 av  
Gotland Whisky AB och det är ett företag som 
verkar i alkoholbranschen.

VMF
VMF har en sköld som under den schackrutade 
bjälken har en pelikan som matar sina ungar. 
Skölden krönt med en adelskrona, så det kan 
röra sig om ett adligt familjevapen. Registrerad 
den 15 januari 2015.
Även VMF verkar i alkoholbranschen.

Stefan Bede

Vapenrullan Gore Roll of Arms visar vapen från USA          
under 1700-talet. 




