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Svenska Heraldiska Föreningens förtjänstmedalj 
instiftades 2002 och redan från första början var 
styrelsen angelägen att medaljen inte skulle bli ett 
belöningsmedel för inbördes beundran. Tvärtom 
har styrelsen vinnlagt sig att förutsättningslöst 
hitta de mest värdiga mottagarna. Givetvis de 
stora namnen, som Raneke och Kälde, men även 
de som gjort viktiga insatser lite mer i skymundan, 
ibland i snäva specialområden inom det redan 
snäva heraldikämnet. Vi har tillämpat en policy 
att inte dela ut till någon som fortfarande sitter i 
styrelsen. Efter 15 år tyckte övriga styrelsen dock 
till slut att det blev lite krystat att bortse från de 
tre elefanterna i rummet, så att säga, och genom-
förde en kupp för att lösa dilemmat. Samtidigt 
beslutades tillsätta en medaljkommitté bestående 
av just dessa tre gamla uvar i styrelsen, för att 
framgent bereda frågan och lämna förslag om 
nya medaljörer. 

Vapenbildens redaktion arbetar vanligtvis själv-
ständigt i förhållande till styrelsen, men eftersom 
artikeln om Riksarkivets metodik vid produk-
tion av nya heraldiska vapen kan uppfattas som 
kontroversiell har redaktionen bett oss godkänna 
publiceringen vilket vi har gjort. Måhända är det 
av ekonomiska orsaker eller för att få en konti-
nuitet eller av andra skäl smidigt för myndigheten 
att återanvända och sammanställa bilder av olika 
konstnärer i samma vapen, men vi tycker i vart fall 
att det kan vara relevant att ta upp och problemati-
sera metoden. Om det sedan är en fråga om tycke 
och smak som det inte är meningsfullt att debattera 
låter vi läsaren själv avgöra.

Årsmöte i Göteborg 
lördag 4 mars 2017

Förlåt oss
Som du, läsare, förstår har vår SVK-bok blivit försenad. För 
detta ber vi om ursäkt. Just nu jobbar fyra personer ideellt 
för att säkerställa att boken ändå är klar i början av 2017. 
Vi kommer att presentera den i kommande nummer av 
Vapenbilden och den kommer att finnas på årsmötet för 
den som vill se den innan beställning. 

Önskar du förhandsbeställa den gör du det genom att 
kontakta vår kassör Lennart Wasling.

Medlemmar och de som registrerat sitt vapen kan köpa 
boken för 150 kronor, eller tre böcker för 300 kronor, plus 
porto 45 kronor.

Medaljkommitté 
instiftad

Svenska Heraldiska Föreningens styrelse kallar till föreningsstämma 
lördag 4 mars 2017 på Göteborgs stadsmuseum, 
Norra Hamngatan 12, Göteborg.

Program
13.00 Inledning och Förtjänstmedaljörer 2017
13.15 Medaljörsföredrag av Stefan Bede: En introduktion till japansk heraldik
14.00 Visning av Tyska kyrkan under ledning av Lennart Palm
15.00 Kaffe
15.30 Medaljörsföredrag av Jesper Wasling: Titel annonseras senare
16.00 Medaljörsföredrag av Henric Åsklund: Svenska Heraldiska Föreningens förtjänstmedalj

under de 15 första åren
17.00 Föreningsstämma med föredragningslista enligt stadgarna
18.00 Avrundning
18.30 Middag

Till mötet behövs ingen anmälan och det är kostnadsfritt, men för middagen måste vi ta en avgift 
på 250 kronor för medlemmar och 395 kronor för övriga. Anmälan är bindande och görs genom 
att beloppet sätts in på SHF:s PG 22 27 90 - 8. Anmäl er senast torsdagen den 23 februari och glöm
inte att skriva ”Årsmötesmiddag” och namn på inbetalningen! För frågor hänvisas till mötessamordnare 
Stefan Bede (bede@heraldik.se, 070-55 21 865).

Varmt välkomna!
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Stefan Bede
Han har under snart 25 år i styrelsen – som vice 
ordförande, webbredaktör och kommunikations-
ansvarig – varit en pålitlig kommunikatör av 
svensk heraldik. Som heraldiker har han genom 
radio, tv och press nått ut till allmänheten med 
det heraldiska budskapet, och kan på ett påläst, 
men ändå lättsamt och pedagogiskt sätt förklara 
de svårare passagerna i heraldiken och närbe-
släktade ämnen, och göra det på ett inbjudande 
sätt som inte distanserar publiken.

Stefan Bede (f. 1968) är kommunikationsstrateg 
med erfarenhet från säljsektorn, boende i Göte-
borg, men bördig från Borås.

År 1990 tog han initiativet till Borås He-
raldiska Förening. 1992 medverkade han som 
assistent vid den internationella genealogiska 
och heraldiska kongressen i Uppsala och 1993 
valdes han in i Svenska Heraldiska Föreningens 
styrelse. Här har han sedan haft uppdrag som vice 
ordförande, härold, kommunikationsansvarig och 
webbredaktör. Förutom en rad artiklar i Vapen-

bilden har han medverkat i ”Heraldik för nybör-
jare” och stod för den grafiska formgivningen av 
”Medeltidens härold”. Han har skapat en mängd 
vapen åt både föreningar och privatpersoner, 
och satt upp föreningens webbshop, samt stått 
bakom det nya utseendet av föreningens nya gra-
fiska profil och de viktigaste kanalerna för SHF:s 
kommunikation: webbplatsen och Vapenbilden, 
den senare tillsammans med Pontus Rosenqvist. 
Vidare har han påbörjat förnyelsen av Svenska 
Vapenkollegiets webbplats Svenskt Vapenregister. 

Han är även ledamot i och medgrundare av 
Göteborgs Heraldiska Sällskap.

Stefans specialitet är att sprida heraldikens 
glädje: att förklara när, var, hur och varför man 
använder sig av heraldiken.

Utöver heraldiken så står den japanska kamp-
konsten aikido, där han är instruktör, för en stor 
del av fritiden. När han inte bygger cyklar, arrang-
erar ikebana, målar figurer eller spelar rollspel.

Svenska Heraldiska Föreningens styrelse har 
valt att uppmärksamma tre heraldiker med likar-
tad bakgrund när förtjänstmedaljen delas ut för 
femtonde gången. Det gäller styrelseledamö-
terna Stefan Bede, Jesper Wasling och Henric 
Åsklund, alla med rötterna i Borås, där en gång 
intresset för heraldikens grunder började i en 
lokal förening. Vid stämman i Göteborg, där 
föreningen har sitt säte, kommer deras insatser 
att uppmärksammas.

Det är första gången, sedan Svenska Heraldiska 
Föreningens förtjänstmedalj i guld för bestående 
insatser inom heraldik instiftades, som den de-
las ut till ännu aktiva ledamöter av föreningens 
styrelse. Övriga styrelsen fattade det enhälliga 
beslutet under vice ordförande Claus K. Bernt-
sens ledning, och utan medverkan av de tre nu 
belönade för deras imponerande insatser för den 
svenska heraldiken.

2017 års 
förtjänst-
medaljörer



108:2016 Vapenbilden  76 Vapenbilden 108:2016

Jesper Wasling
Han har under snart 25 år i styrelsen sökt nya sätt 
att utveckla det heraldiska arbetet sedan han 
1997 skapade föreningens första webbsidor. Han 
har som heraldiker och historiker forskat kring 
allt från heraldikens idéhistoria till häroldernas 
ursprung. Hans produktiva penna har berikat 
vår läsekrets med många texter.

För Jesper (f. 1967) började allt 1985 med rollspel 
– och en bok i föräldrarnas bokhylla, Ranekes 
Svenska medeltidsvapen.  År 1987 togs första 
kontakten med den smått legendariske Carl-Axel 
Rydholm i Svenska Heraldiska Föreningen. Den 
kontakten kom några år senare att leda till att 
han, liksom Stefan Bede, valdes in i styrelsen. 
Då hade han redan, tillsammans med Stefan 
och några andra studenter, varit assistenter vid 
den internationella kongressen i Uppsala 1992. 
Han hade också kommit en god bit i studierna 
vid Göteborgs universitet, som ledde till fil. mag. 
i historia och journalistexamen. Dessutom hade 
han, åter tillsammans med Stefan Bede, grundat 
Borås Heraldiska Förening.

Inom vår förening har Jesper varit sekrete-

rare 1995–2000 och 2002–2015. Han ingick i 
webbgruppen fram till 2012 och åter från 2016. 
I flera perioder har han också varit redaktör för 
Vapenbilden och skriftserien, och är den som 
bidragit med flest artiklar och manus till såväl 
tidning som böcker och webbsidor. Dessutom 
var Jesper pådrivande initiativtagare till det som 
2006 blev Svenskt Vapenregister, och är sedan 
2008 ledamot av Svenska Vapenkollegiet samt 
redaktör för SVK-boken 2017.

Vid sidan om föreningsarbetet har forsk-
ningen legat honom varmt om hjärtat. Hans 
forskning om härolder är banbrytande, och han 
har även arbetat med heraldikens idéhistoria från 
medeltid fram till nutid, inte sällan genom att ha 
kontroversiella utgångspunkter. 

Henric Åsklund
Han har under snart 20 år i styrelsen, och nära 
15 år som ordförande, förnyat Svenska Heral-
diska Föreningen, och bidragit till att stärka 
föreningens roll i dialogen med det officiella 
Heraldiksverige. Han har gjort den sant rikstäck-
ande, och den främsta samtalspartnern utanför 
den officiella sfären, även i Heraldiknorden. 
Dessutom har han drivit projektet ”Ranekes 
medeltidsvapen”, och bidragit till att göra dem 
tillgängliga för allmänheten.

År 1998 valdes Henric (f. 1970) in i SHF:s styrel-
se och blev föreningens första härold 2001, samt 
lade grunden för föreningsvapenrullan. 2003 
tog han över ordförandeklubban efter Ingemar 
Apelstig. Sedan dess är han den drivande kraf-
ten i SHF och hans insatser för att sammanföra 
heraldikintresserade i Sverige och Norden, och 
få dem att arbeta mot ett gemensamt mål har 
varit av största betydelse för heraldiken. Han 
är kanske också den som på senare år mest ver-
kat för att föra ut den svenska heraldiken till en 
internationell publik. Som sammankallande i 
valberedningen för Societas Heraldica Scandi-

navica sedan 2007 bidrar Henric också till att 
förena Heraldiknorden.

Henric arbetade 2004–2006 tillsammans 
med Martin Sunnqvist mycket intensivt för att 
skapa Svenskt Vapenregister. De senaste åren har 
Henric ansvarat för Ranekeprojektet och i den 
rollen lyckats att både sammanställa materialet, 
digitalisera och tillgängliggöra stora delar och få 
fondmedel för att framtidssäkra arbetet. Tillsam-
mans med Källan är detta projekt föreningens 
största enskilda arbete och visar hur ett stort 
engagemang kan ge avtryck både nationellt och 
internationellt.

Tekn. dr Henric Åsklund är bördig från Borås, 
men bor sedan tiotalet år i Lund. Där var han en 
av grundarna till Societas Heraldica Lundensis 
2007 och har verkat i dess styrelse sedan dess.

Vid sidan av SHF är Henric även aktiv i Väst-
göta Gille i Malmö och Sällskapet Heimdall, 
även det i Malmö

Han beviljades 2016 Kungliga Patriotiska Säll-
skapets medalj för Betydande gärning av 1:a stor-
leken, för sina ideella insatser för heraldiken.a 

Claus K. Berntsen
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Del 1: Andliga ledamöter, statsråd och talmän

Borgerliga serafimervapen

Den som vill förstå svensk heraldik under dess 
svagaste period, 1750–1900, gör klokt att stu-
dera borgerliga serafimervapen. Därigenom kan 
man förstå hur synen på heraldiska vapen har 
förändrats under de senaste seklerna.

År 1748 instiftades Serafimerorden som Sveriges 
”Förste och Förnämste” orden. Ordensstatuter-
nas §27 säger att ”Nu är någor till Riddare efter 
thenna stadga giord warde tå hans sköldermärke 
uppå kopparplåt satt i Riddarholms Kyrkans 
chor ther Riddarne sit säte hafwa och må wapnet 
prydas med Riddarens walspråk, samt therunder 
tecknas hans Namn så ock dag och år tå han 
til Riddare dubbadt är. I Ordens stambok bör 
ock Wapnet ritas med sine färgor” (Kungliga 
Serafimerorden 1748–1998 s.74).

Redan från början stod det klart att Serafi-
merorden skulle ha en koppling till heraldiken. 
Ursprungligen var det endast adliga vapen som 
målades upp på kopparplåtarna, eftersom de le-
dande poster i riket som krävdes för att komma 
ifråga för att bli riddare av Serafimerorden var 
förbehållna adelsmän. Ja, just män för det är ett 
faktum att Serafimerorden länge nästan uteslu-
tande tilldelades män. Undantaget var utländska 

statsöverhuvuden som kejsarinnan Katharina II 
av Ryssland. Först 1908 bestämde Gustaf V i 
ordinarie ordenskapitel att ”Serafimerorden bäres 
av Sveriges Drottning” (Kungliga Serafimerorden 
1748–1998 s.83). 

Andliga ledamöter
Ärkebiskopar var tidigt självklara som mottagare 
av orden. Vanliga biskopar kom aldrig ifråga 
såvida de inte var hovpredikanter. Det dröjde 
till in på 1800-talet innan staten ansåg att dess 
högste andlige ledare kunde ta emot en världslig 
orden. Eller kanske var det kyrkan som avstod, 
liksom den vägrade att ta emot adelskap.

En kyrkans man kan inte vara riddare av en 
orden. Han är ledamot i det andliga ståndet 
(nedan förkortat till ledamot). Den förste le-
damoten är ärkebiskop Jacob Axel Lindblom 
som utnämndes 1818. Hans vapen visar ett svart 
patriarkalkors i fält av guld. På skölden en mitra 
och bakom skölden en nyckel korslagd med en 
kräkla. Det är enda gången denna timbrering 
förekommer i ett svenskt biskopsvapen. 

Johan Jacob Hedrén var biskop av Lin-
köping 1833–61; under åren 1807–13 hade 
han dock varit hovpredikant. I samband med 

Bild 1. Vapen Söderbliom
Konstnär: David Friefeldt Foto: KMO
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Gunnar Hultgren (ärkebiskop 1958–67, ledamot 
av Serafimerorden 1964) återgår till heraldikens 
tradition att visa samma symbol i fält två och tre. 

Exposé över borgerliga riddare
Den förste världslige serafimerriddaren, utanför 
de adligas skara, var statsrådet Gabriel Poppius 
som utnämndes 1843. [Bild 5] Han hade inte 
något vapen vid utnämningen, och han avböjde 
konung Carl XIV Johans erbjudande om adel-
skap av en för mig okänd orsak. Ordenskapitlet 
skapade ett helt nytt vapen, som visar ett svärd 
liggande på en uppslagen lagbok liggande på ett 
altare. På skölden som uppmålades på plåten visas 
dock en adlig krona på skölden. Detta trots att 
han avböjt adelskap, men det är möjligt att man 
använde sig av en schablon så att kronan kom 
med av bara farten. Detta vapen är det första 
som en statlig myndighet skapar åt en ofrälse per-
son. Bortsett från kungligheter lyser kvinnorna 
med sin frånvaro fram till mycket sen tid och 
inga svenskor utanför kungahuset har fått rikets 
främsta orden. Orsaken är förstås att de som fick 
Serafimerorden var rikets högsta ämbetsmän som 
statsministern, riksdagens talmän, överbefälha-

varen (eller motsvarande då denna post inte blev 
permanent förrän med utbrottet av andra världs-
kriget), ärkebiskopen, presidenten i Svea hovrätt 
och överståthållaren. Alla dessa poster var fram 
till 1960-talet formellt eller informellt stängda för 
kvinnor och när de väl öppnades avskaffades utde-
landet av Serafimerorden till svenska medborgare 
utanför kungahuset. Vi märker också att många 
socialdemokratiska statsministrar och talmän 
saknas eftersom de inte ville ta emot ordnar. Två 
socialdemokratiska talmän, August Sävstöm 
och Fridolf Thapper, mottog den dock. Denna 
aversion mot ordnar fanns också inom liberala 
och frisinnade kretsar, även om den inte heller 
där var helt kompakt. Som vi ser mottog t.ex. 
folkpartisten och talmannen Gustaf Sundelin 
denna orden.

Excellenser och statsråd
I svensk rangrulla titulerades statsministern, 
justitie statministern, övriga statsråd, talmän-
nen och riksmarskalken. Dessutom tillkom den 
titeln de som utnämndes till serafimeriddare eller 
-ledamöter som inte tillhörde nämnda skara. 
Serafimerorden togs emot av alla dessa excel-

50-årsdagen av Hedréns promovering till teo-
logie doktor 1859 utnämndes han till ledamot 
av Serafimerorden. Hans vapen, vars sköld bär 
en mitra, visar i rött fält ett ur en grön kulle 
uppkommande kors av silver omslingrad av en 
grön murgröneranka. 

Gottfrid Billing – biskop av Västerås 1884–98 
och av Lund 1898–1925 – utnämns 1921 till 
ledamot, och då skapas det första vapnet, som 
visar en sammanslagning av stiftets och biskopens 
vapen. [Bild 2] Ärkebiskop Nathan Söderblom 
upprepar detta när han blir ledamot 1926. Både 
Billing och Söderblom brukar timbrering med 
mitra, korsstav och kräkla, och denna kom sedan 
att bli den gängse för ärkebiskoparnas och lun-
dabiskoparnas vapen. [Bild 1, se sid 8]

Ingen av biskoparna tycks ha fört ett eget 
vapen före utnämningen. Motivvalet för dessa 
kyrkans män är inte helt oväntat av religiös karak-
tär med kors som en framträdande symbol, eller 
i Billings fall, en Mariabild (kanske lite oväntat 
när det gäller en protestantisk biskop). 

För flertalet ärkebiskopar tycks det heraldiska 
ha varit ointressant. Liksom Lindblom förde 
Hans Olof Holmström (ärkebiskop 1852–55, 

ledamot av Serafimerorden 1854) ett svart patri-
arkalkors i guld. De båda ärkebiskoparna Henrik 
Reuterdahl (1856–70) och Anton Niklas Sund-
berg (1870–1900) förde identiska vapen med 
blått fält en uppskjutande kräkla av guld. [Bild 3] 
Sundbergs efterträdare Johan August Ekman 
(1900–26) återgick till de monogramvapen som 
var på modet bland vissa borgerliga serafimerrid-
dare i slutet av 1800- och början av 1900-talen. 
Frågan är, om man kan tala om vapen här, då 
man i en sköld helt sonika sätter in sina initialer.

Nathan Söderbloms (ärkebiskop 1914–31, 
ledamot av Serafimerorden 1926) vapen visar en 
bild av Trönö kyrka i andra fältet och i tredje S:t 
Göran i strid med draken. [Bild 1, sid 8] Erling 
Eidem (ärkebiskop 1931–50, ledamot av Sera-
fimerorden 1938) [Bild 4] och Yngve Brilioth 
(ärkebiskop 1950–58, ledamot av Serafimerorden 
1956) följer exemplet med olika symboler i fält 
två och tre; i Eidems fall en ros på stjälk respek-
tive en lilja, och för Brilioth en kalk respektive 
en lagerkrans – kalken förmodligen syftande på 
den prästerliga banan, lagerkransen på tiden som 
professor i Lund.

Den siste ärkebiskopliga serafimerriddaren 

Bild 2. Vapen Billing
Konstnär: Sven Sköld

Bild 3. Vapen Holmström
Konstnär: Sven Sköld

Bild 4. Vapen Eidem
Konstnär: Sven Sköld

Bild 5. Vapen Poppius
Konstnär: Johan Abraham Aleander. Foto: KMO
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serafimerriddare 1920) har ett vapen med en 
spets belagd med en S:t Eriksbild åtföljd av en 
merkuriestav och ett svärd. S:t Eriksbilden syftar 
på Ramstedts tid som överståthållare 1912–20, 
svärdet på hans juridiska bana som justitieråd 
1898–1902 och 1905–09 samt regeringsråd 
1909–12. Motivet bakom merkuriestaven är 
jag mer osäker på. Ramstedt hade inget valspråk. 
Ramstedt blev serafimerriddare genom sitt upp-
drag som överståthållare.

Gustaf Boström (statsminister 1891–1900 
och 1902–05, serafimerriddare 1892) har ett 
vapen som i rött fält visar en kil av guld belagd 
med ett blått patriarkalkors nedan åtföljt av två 
rosor av silver ovan en signetring av guld. Val-
språk: Ne temere nec timide (Varken för djärvt 
eller för lamt).

Carl Swartz (statsminister en kort tid 1917, 
serafimerriddare 1920) arbete som universitets-
kansler 1916–26 är förmodligen det som mest 
kvalificerat honom för orden. Hans vapen visar 
i fält av silver en blå balk belagd med en störtad 
nyckel av guld ovan åtföljd av ett svart järnmärke 
och nedan av en naturfärgad uggla sittande på en 
grön kvist med tre röda blommor. Swartz hade 
inget valspråk.

Talmännens klubba
När det gäller talmännen inkluderar deras vapen 
oftast en talmansklubba kombinerat med andra 
symboler. Axel Swartling, talman i andra kam-
maren, har två olika klubbor i sitt vapen samt 
på en bjälke ett städ. Axel Vennersten, talman 
i första kammaren 1928, har ett kvadrerat vapen 
med ett vattenhjul i första och fjärde fälten, och 
en ordförandeklubba i andra och tredje. Valspråk: 
Arbete och framsteg i lagens hägn. Vennersten 
förde för övrigt ett annat vapen i sin roll som 
frimurare.

Talmannen i andra kammaren August Säv-
ström har klubban på en ginstam och där under 
tre rödsävsstänglar uppväxande ur en stam, samt 
valspråket: För medborgerlig frihet. [Bild 7] Tal-
mannen i första kammaren Gustaf Sundelin visar i 
fält av silver en blå bjälke belagd med en ordföran-
deklubba av silver samt åtföljt av tre blåklintblom-

mor. Hjälmprydnaden är tre blåklintsblommor. 
Valspråk: Frihet under ansvar. Blommorna syftar 
med all säkerhet på att Sundelin var folkpartist.

Fridolf Thapper, talman i andra kammaren, 
har en kluven sköld i rött vari en ordförandeklub-
ba av guld och i fält av guld en röd eskulapstav. 
Hjälmprydnad: Östergötlands drakgrip uppsti-
gande ur en vulst i guld och rött, syftande på hans 
hembygd. Thapper härstammade från Finspång. 
Eskulapstaven syftar på att Thapper var medicine 
hedersdoktor. Han hade som valspråk Firmitate 
et temperantia (Med styrka och behärskning).

Några talmän har dock valt att utelämna klub-
ban. Så gjorde Johan Nilsson, talman i första 
kammaren 1937 och landshövding i Kristianstads 
län 1923–38. Nilssons vapen visar i grönt fält 
under en nedkommande sol en kärve åtföljd av 
två plogbillar allt av guld. Det syftar på hans bana 
som lantbrukare. Nilsson hade som valspråk: För 
hem och fosterjord. 

Erik C:son Boheman, talman i första kamma-
ren 1965 och förutvarande ambassadör i Wash-
ington DC 1948–58, har också valt att utelämna 
klubban och visar i fält av guld tre blå rundlar 
två över en ställda och åtföljd av en blå ginstam 
belagd med tre biljetter av guld. Hjälmprydnad 
fem uppväxande ax av guld. Valspråk: Semper 
vigilans (Alltid vaksam).

Gör man en uppdelning på de två kamrarna 
som riksdagen var indelad i 1867–70 finner man 
att endast en av de 13 talmännen i första kam-
maren inte mottog Serafimerorden. Detta var 
folkpartisten John Bergvall, talman 1956–64. 
Bland de 20 talmännen i andra kammaren är 
situationen den omvända; endast fem kom att 
mottaga Serafimerorden. Men egentligen skall 
man kanske säga endast fyra då ärkebiskopen och 
serafimerriddaren Anton N. Sundberg vid perio-
der var talman i båda kamrarna (i FK 1878–80 
och i AK 1867–1872).a

Marcus Karlsson

Fortsättningen av artikeln kommer att publiceras i kommande 
nummer av Vapenbilden. Då presenteras vapnen för militärer, 
jurister och andra prominenta mottagare. 

lenser fram till statsminister Gustaf Sundelin, 
vilken innehade ämbetet mellan 2 augusti och 
7 november 1905. Därefter följde några stats-
ministrar som inte mottog orden växlande med 
dem som gjorde det. De senare presenteras nedan 
(förutom adelsmännen Hjalmar Hammarskjöld 
och Louis de Geer d.y. samt Oscar von Sydow).

Bland dem som inte tog emot utmärkelsen 
fanns liberaler som Karl Staaf och Nils Edén, 
socialdemokrater som Hjalmar Branting, Rickard 
Sandler, Per-Albin Hansson och Tage Erlander, 
men också frisinnade som Carl Gustaf Ekman 
och Felix Hamrin. Socialdemokraten Olof Palme 
är lite av ett särfall, då han kom att presidera 
över avskaffandet av utdelandet av Serafimeror-
den och de övriga svenska ordnarna till svenska 
medborgare 1974.

Statministrarnas vapen följer inget bestämt 
mönster, utom möjligen att de visar symboler 
för de områden personen verkat innan han blev 
statsminister. 

Så har en lantbrukare som Axel Pehrsson-
Bramstorp (statsminister 1936, serafimerriddare 

1949) ett ax inom en infattningsvis ställd kedja i 
skölden och ett ax mellan två kohorn i hjälmpryd-
naden. Kedjan anknyter troligen till valspråket 
Samarbete ger styrka. 

Ernst Trygger  (statminister 1923–24, serafi-
merriddare 1926) var universitetskansler 1926–
37 och minister för utrikes ärendena 1928–30. 
Han har i sin kvadrerade sköld symboler syftande 
på hans verksamhetsbana nämligen en kogg, en 
våg och ett svärd (han var jurist till professionen), 
en uggla och en lagerkrans (för hans akademiska 
uppdrag som professor i Uppsala och som uni-
versitetskansler). Tryggers valspråk lyder: Justa 
durant [Bild 6]

Högerledaren Arvid Lindman (statminister 
1906–11, serafimerriddare 1908) utnämndes 
till konteramiral 1907 och minister för utrikes 
ärendena 1917. Hans kvadrerade vapen har i 
första och fjärde fältet i blått ett järnmärke av 
guld uppskjutande ur fyra strömmar av silver, och 
i andra och tredje fältet i blått ett kors av guld. 
Valspråk: I arbete för fosterlandet.

Johan (John) Ramstedt (statsminister 1905, 

Bild 7. Vapen Sävström
Konstnär: David Friefeldt. Foto: KMO

Bild 6. Vapen Trygger
Konstnär: David Friefeldt. Foto: KMO
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Svenska Heraldiska Föreningens medlemsmär-
ke anno 2016 har skapats av Pontus Rosenqvist 
efter en sköldförlaga av Ronny Andersen. Kran-
sen runt skölden fyller ingen heraldisk funktion 
utan signalerar jubileum.

Märket finns i brons, silver och gulme-
tall med blå emalj på SHF tre sköldar. 
Grundmärket saknar lagerkrans och sten 

men övriga har detta tillägg.
I den första rundan har vi låtit tillverka 300 

märken i klass 1, 250 märken i klass 2, 45 märken 
i klass 3, 35 märken i klass 4, 15  märken i klass 5 
och 5 märken i klass 6. Styrelsen tror att det 
täcker behovet idag och de kommande åren. 
Föreningen har kvar verktyget av vilket man gör 
märket och kan därför till låga kostnader snabbt 
tillverka fler märken. a

Henric Åsklund

Nu avslutar vi vårt 40-årsjubileum med att ge 
alla medlemmar i SHF ett medlemsmärke.

I år är det 40 är sedan vår förening grundades 
och idag är vi en av världens största heraldiska 
föreningar. Men vi vill bli ännu större för att 
kunna sprida kunskap och intresse om heraldiken 
till ännu fler människor.

För att kunna göra det behöver vi synas och vi 
behöver ambassadörer – våra medlemmar – som 
runt om i Sverige berättar att vi finns. Medlems-
märket är en del i vårt arbete för att synas.

Genom att bära vårt medlemsmärke visar vi 
att vi är stolta över vår förening och gärna be-
rättar om den. Med medlemsmärket kan du på 
ett enkelt sätt visa att du är medlem i Svenska 
Heraldiska Föreningen. Det är en dörröppnare 
till heraldiska samtal. Kanske möter du någon 
som blir nyfiken på ditt märke och 
undrar vad det är till för.

Så får du ditt märke
För att få ett märke måste du vara medlem i Svens-
ka Heraldiska Föreningen. Det skickas ut till dig 

tillsammans med nästa nummer av 
Vapenbilden. Du behöver alltså inte 
själv beställa det.

Efter tio år som medlem får du ett märke i 
brons med en stor topasliknande sten. För dig 
som varit medlem i 20  år är lagerkransen i silver 
med en sten liknande bergskristall, för dig som 
varit medlem i 30 år är kransen i guld med sex 
stycken små ”topaser” och en stor rubinliknande 
sten och för dig som varit medlem i mer än 40 år 
är märket helt guldfärgat med sex stycken små 
stenar liknande mörka safirer och en stor 
diamantliknande sten. Idag har vi sju 
medlemmar som når upp till 40-årsni-
vån. För att även ta höjd för framtiden 
finns det ett 50-årsmärke framtaget. Det är 
även det helt guldfärgat men med sex stycken små 
oäkta rubiner och en stor diamantliknande sten. 

Vi har under hösten gått igenom vårt arkiv 
och medlemsregister och vet ungefär när alla 
blev medlemmar, men för dem som varit med 
sedan 80-talet är uppgifterna lite osäkra. Så om 
du känner att du fått fel märke är det bara att ta 
kontakt med oss så ordnar vi det.
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Därför gör vi ett medlemsmärke

Underlaget till tillverkaren som beskriver de olika 
varianterna av märket

Till vänster en tidig skiss, i mitten originalet till märket 
samt Ronny Andersens förlaga till skölden lägst till höger

Ett vektororiginal (överst) samt en 
visualisering av det tänkta resultatet 
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Metoden skadar heraldiken
Svensk offentlig heraldik har inte många tillfäl-
len per århundrade att visa upp sig i all sin prakt. 
Därför är det tråkigt att Statsheraldikern inte får 
tid och resurser att göra det bästa av möjligheten. 
Istället väljer de den billigaste möjliga lösningen, 
som är att arbeta med de schabloner som finns 
tillgängliga i deras och andras arkiv. Det gör 
att man från myndighetens håll blandar olika 
konstnärers teckningar vilket i sin tur gör att 
vapnen inte känns sammanhållna.

Innehållsmässigt är allt korrekt. Rätt motiv 
på rätt plats rakt igenom. Det är i utförandet det 
brister trots att den moderna digitala vektorise-
rade tekniken ger konstnären alla möjligheter att 
korrigera ett misstag och lägga lite extra energi på 
detaljerna. Det är synd att tekniken inte utnyttjas.

Som exempel är serafimerkedjan i sin detalj-
löshet blek och trist med ett ordenstecken som 
inte går att tyda fullt ut – det gäller kronorna, 

initialerna IHS och serafimeränglarna i de fyra 
korsvinklarna. Och vapensköldarna präglas av 
kopiering, klipp-och-klistra och låg konstnärlig 
kvalitet. Det ser mer ut som logotyper.

Redan i riksvapnet
Problemet är inte nytt. Prins Alexanders vapen 
är bara det senaste i raden av kungliga vapen som 
bygger på kopiering istället för att vara unika 
konstverk. Redan i Statsheraldikerns version av 
stora riksvapnet från 2013 har vi anmärkningar 
mot att vissa delar nyskapats, andra omritats och 
några element behållits. Här är alla kronor och 
manteln är kvar från Sagerlunds version. [Bild 3] 
Hjärtsköldens vase är identisk med Sagerlunds, 
men nu utan konturstreck och därmed i en fla-
testil. Bron är också kvar men något tjockare, 
medan den vågade stammen under densamma 
är nygjord med tre vågor upptill istället för två. 
Av någon anledning är även ordenskedjan kvar, 

Prins Alexander är döpt, har fått sin serafimer-
orden och sitt hertigdöme Södermanland under 
största upptänkliga pompa och ståt. Så varför 
slarvas det med hans hertigvapen?

Kungafamiljens medlemmar är alla arvtagare 
till den svenska tronen och därmed potentiella 
statschefer av Sverige. Statsheraldikern är Sveriges 
främsta heraldiska tjänsteman och garant för den 
offentliga heraldikens kvalitet konstnärligt såväl 
som vapenrättsligt.

I detta sammanhang kunde man tro att såväl 
hovet som Riksarkivet skulle lägga största energi 
på det konstnärliga framställandet av ett nytt 
hertigvapen. Därför är det med stor besvikelse 
vi konstaterar att så inte är fallet.

Det brister i 
Statsheraldikerns metoder

Bild 2. Södermanlands regementes fana från 1993 med Käldes grip. Bild 1. Prins Alexanders vapen. 

Not. Med Statsheraldikern avses myndigheten, inte någon enskild person.



108:2016 Vapenbilden  1918 Vapenbilden 108:2016

medan ordenstecknet är nygjort (större) och där-
med betydligt mer framträdande. Ordenskedjan 
är också i en annan stil än sköldhållarna              .

Käldes grip
Prins Alexanders vapen är lika illa kopierat. [Bild 1] 
Här ser vi att Statsheraldikern visar en komposi-
tion med ett lejon i Dahlströms-stil liggande på 
Sagerlunds strömmar i fält 2 och Bengt-Olof 
Käldes omisskännliga stilrena grip i fält 3 [Bild 
2]. Och i fält 1 och 4 finns de tre kronorna teck-
nade med detaljer som diamanter, rubiner och 
smaragder.

Även hjärtskölden är så platt att det är svårt 
att förstå vad örnen sitter på (ett blixtknippe) 
och vasen är mer välritad i kronan än i skölden. 
I allt kopierande kunde man ju ha kopierat även 
denna vase.

Jämför vi med tidigare prins- och prinsess-
vapnen ser vi samma problem med framför allt 
hertigvapnet i fält tre, men även i andra delmo-
tiv. Hertigdömets landskapsvapen är antingen 
Ranekes (Oscar) [Bild 5 ], Sagerlunds (Nicolas 

och Leonore) [Bild  6], eller Käldes (Alexander). 
[Bild 1] Här har Statsheraldikern kopierat och 
lagt in hela sköldar, vilket inte passar sig för ett 
så officiellt vapen som kungafamiljens oavsett 
vilka rättigheter som statsheraldikern har till 
dessa bilder.

Fördelarna överväger inte
Det finns fördelar med det arbetssätt som Stats-
heraldikern har valt. Det går snabbt att ta fram 
korrekta versioner av offentliga vapen, vilket i sin 
tur gjorde det möjligt att göra den app som finns 
om svenska offentliga vapen. Eftersom bilderna 
är schabloner och billiga att ta fram har det också 
varit möjligt att göra dem tillgängliga för alla på 
Wikimedia Commons. Men fördelarna överväger 
på intet sätt nackdelarna.a

Jesper Wasling och Elias Sonnek

Bild 4. Prins Oscars vapen.

Bild 5. Ranekes tolkning av skånegripen och detalj ur 
statsheraldikerns version av prins Oscars vapen. 

 

Bild 6. Prinsessan Leonores vapen. 

Blid 3. Sveriges stora riksvapen av Vladimir Sagerlund respektive Henrik Dahlström
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Redaktör Wasling har bett mig kommentera 
ovanstående utfall. Till det har jag två kom-
mentarer:

1, Enligt min mening är det helt meningslöst att 
i denna form diskutera estetiska frågor: det som 
tilltalar den ene passar inte den andre; det blir 
mest en fråga om känsloyttringar. Det väsentliga 
är vapnets blasonering och utifrån den är det fritt 
att skapa en egen version av vapnet för den som 
så önskar. I de aktuella fallen har dock såväl stats-
chefen som de unga vapentagarnas förmyndare 
ansett sig nöjda.  

2, Det är med beklagande jag ser hur Svenska 
heraldiska föreningens tidskrift, efter en rejäl 
uppryckning under redaktör Bäckmarks tid, nu 
återfallit till att bli organ för estetiskt baserat 

tyckande i heraldiska detaljfrågor. Detta ökar 
inte allmänhetens intresse eller förtroende för 
heraldiken och föreningen – tvärtom minskar 
det förståelsen för verksamheten. Heraldiskt bes-
serwisseri kommer aldrig att vara en väg framåt.

Det finns större problem för föreningen och 
tidskriften att brottas med, om man istället för att 
skapa energiläckage vill främja svensk heraldik: 
hur ska vi få kommuner och myndigheter att inte 
överge heraldiken till förmån för logotyper och 
hur ska vi få designskolorna att ta större ansvar 
för utbildning i heraldik? 

Henrik Klackenberg
statsheraldiker

Statsheraldikern svarar

”Hur uttrycks en fotbollsklubbs identitet?” Den 
frågan har fotbollsentusiasten Leonard Jägerskiöld 
Nilsson ställt sig.  Svaret ger han i boken ”Fotbol-
lens heraldik”: det främsta uttrycket är klubb-
märket.

Idrottsheraldiken lever sitt eget liv, utan att 
styras av den egentliga, regelstyrda heraldiken. 
Huruvida den är heraldisk över huvud taget, låter 
jag här vara osagt. Den stora skillnaden är dock att 
den är helt oberoende av tinkturrelger och ogenerat 
låter bokstäver ingå i klubbarnas emblem.

”Fotbollens heraldik” är en snygg bok. En coffee 
table-bok med mjuka pärmar, lite större än A4-
format. Upplägget är enkelt; på var sitt uppslag 
presenteras drygt 100 internationella storklubbar. 
Till vänster: en kort karaktäristik över klubbens 
historia. Till höger: klubbens utveckling illustrerad 
genom dess skiftande emblem.

Målgruppen är avgjort inriktad på den, som 
liksom författaren, är sjukligt intresserad av fotboll. 
Men det är inte en förutsättning för att man ska 
ha stort utbyte av boken.

Den uppenbara tanken är att boken ska vara ett 
sätt för fotbollsentusiasten att fördjupa sitt intresse 
genom att ge nycklar till fotbollens symbolvärld. 
Men den kan också vara en ingång till vår moderna 
historia. Mode och smak kan visserligen påverka 
bytet av ett klubbmärke, men oftast är det politiska 
och ekonomiska faktorer som ligger bakom. Boken 
bjuder på många intressanta historier om hur såväl 
klubbmärken som supportrar har påverkasts av 
politiska strömningar.  Romklubben Lazio valde 
till exempel att stå utanför fascistregimens sam-
manslagning av huvudstadslagen till AS Roma, 

men ändå tvingades att 
införliva fascessymbolen i klubbmärket.

Den klassiska heraldikens påverkan på fot-
bollsemblemen syns kanske tydligast hos de två 
rivalerna i Manchester – United och City. Bägge 
lagen använde från början hemstadstadens vapen. 
Genom successiva förändringar har de respektive 
klubbfärgerna fått större och större genomslag. 
Den gemensamma nämnaren – stadsvapnets 
skepp – finns kvar i bägge emblemen. Vid sidan 
av det har City framhävt Lancashire-rosen, medan 
Unitied anspelat mer och mer på sitt smeknamn 
”Red Devils”.

Vad saknas då i ”Fotbollens heraldik”? För det 
första är ingen nationsliga komplett, allra minst 
den svenska, så det finns många klubbar som har 
anledning att känna sig förfördelade. Men det är 
kanske snarast en fördel som öppnar för framdida 
uppföljare.

Den enda stora bristen är frånvaron av en kort 
introduktion till heraldiken. För Vapenbildens 
läsare är det såklart inget problem, men den som 
närmar sig ämnet från fotbollshåll, borde kunna 
kräva att åtminstone få en kort definition av vad 
begreppet ”heraldik” faktiskt innebär.

Annars finns det inte mycket att anmärka på. 
Faktum är att boken både håller för översättning 
och förtjänar ett antal uppföljare. Vad sägs om 
”Den svenska fotbollens heraldik”?a

Fredrik Höglund

Idrottsheraldiken 
lever sitt eget liv

RECENSION

Titel: Fotbollens heraldik
Författare: Leonard Jägerskiöld Nilsson
Utgivningsår: 2016
Förlag: Pintxo Förlag
ISBN: 9789188395160

Bild: Own work, Wikipedia commons
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föredrag om ”Evolution of Ecclesiastical Heraldry 
in Sweden”, om den kyrkliga heraldiken i Sverige 
och dess utveckling främst i modern tid. För oss 
svenskar innehöll den inte mycket nytt men det var 
en värdefull presentation inför omvärlden.

Carl-Thomas von Christierson, även han SHF-
medlem, höll ett intressant föredrag om begrav-
ningsheraldik i Finland betitlat ”The Funeral Escu-
tcheons with ancesteral arms in Finland”.

Vi räknar här, något förmätet, även in Henrik 
Klackenberg som SHF-bidrag. Dag tre som tyvärr 
inleddes med regn, innehöll även den intressanta fö-
redrag. Hörde bl.a. statsheraldiker Henrik Klacken-
berg berätta om hur Pommerns grip fann vägen till 
svenska lastbilar och även syns som tatueringar på en 
del Scaniachaufförer. Det senare via förkortningen 
av gripen till ett huvud som blev staden Malmös 
vapen och som senare även blev Skånes vapen.

Och mycket mer
Den första dagen hörde presenterade Stoyan Anto-
nov differentieringen inom det bulgariska kunga-
huset. Här kan man notera att det har utvecklat sig 
enligt olika linjer; här finns olika kvadreringar, men 
också den brittiska modellen med tornérkragar. 
Vidare brukades i vissa fall även hjärtskölden som 
en differentiering. Den senare stannade dock inte vid 

själva sköldens innehåll utan även yttre attribut som 
kronor och ordnar användes för att skilja vapnen åt.

Joseph McMillan höll föredraget ”From Perso-
nal to Provincial Arms – Heraldry and Colonial 
Identity in British North America”. Med fokus på 
provinserna Maryland och Pennsylvania-Delaware 
behandlades hur vapen för dessas ”proprietors” un-
der kolonialtiden familjerna Calvert och Penn kom 
att utvecklas till provinsernas vapen. Tydligast var 
detta i Maryland där familjen Calvers vapen över-
gick till att bli provinsens/delstatens så till den grad 
att Maryland än idag för Calverts vapen om än i 
något ändrad form. 

Familjen Penns vapen kom inte riktigt i lika hög 
grad identifieras med Pennsylvania och Delaware 
där familjen var proprietors. Dock har det på senare 
tid kommit att tas upp på nytt, bland annat av Penn-
sylvanias arménationalgarde, vars hjälmprydnad 
utgörs av ett lejon bärande ett svärd och en sköld 
med Penns vapen.

Nicolas Vernot behandlade ”Heraldry and the 
magic” det vill säga hur man inom heraldiken använt 
sig av olika symboler som en åkallan om skydd mot 
ondska. Detta var något som Vernot hävdade inte 
tidigare hade beaktats så mycket vad det gäller den 
heraldiska symboliken. 

Mark Dennis berättade hur den skotska kunga-

Vi har i Vapenbilden haft en kort notis om denna 
konferens. Nu är det dags med en utförligare 
presentation av några av föredragen som hölls, 
som ett smakprov på vad en kongress ger.

Det skandinaviska inslaget var stort och repre-
senterade olika aspekter på heraldiken. Från 
begravningsheraldik i Finland till lastbilars ut-
smyckning. I övrigt var föredragen rätt så spretiga 
vad det gäller ämnen men anslöt på något sätt 
till kongressens tema ”Origins and Evolution” 
(Ursprung och utveckling).

Vår förenings bidrag
Numera är även Svenska Heraldiska Föreningen 
en regelbunden föredragshållare på dessa konfe-
renser genom våra framstående medlemmar. Vår 
ordförande Henric Åsklund höll ett föredrag om 
registreringen av borgerliga vapen i Riksheraldi-
kerämbetet 1934-36 och den efterföljd detta fick 
i de privata  Skandinavisk vapenrulla (SVR) och 
Svenskt vapenregister. Den första registreringen 
tillkom främst på Arvid Berghmans initiativ. Tyvärr 
lades det ner då man från Riksheraldikerämbetet 
förmodligen fick kalla fötter om man verkligen 
hade juridisk befogenhet eller mandat att göra detta. 
Skandinavisk vapenrulla kom senare att från 1963 ta 

upp den fallna manteln och börja registrera vapen 
för personer och andra. Denna gång dock från hela 
Skandinavien (huvuddelen har dock under SVR:s 
verksamhetstid kommit från Sverige och Danmark). 
Svenskt vapenregister, SV, startades av Svenska He-
raldiska Föreningen och som namnet beskriver 
registrerar man vapen från Sverige för personer och 
korporationer. Detta register är ett komplement 
till SVR genom att vara en enklare och billigare 
presentation, men med samma kvalitetskontroll. 
SVR och SV har numera ett nära samarbete.

Här kan tilläggas ett det finns en tysk och en 
belgisk motsvarighet. Clemens Kech berättade om 
”Der Siegeszug der Allgemeinen Deutschen Wap-
penrolle in Deutschland” och hur denna allmänna 
tyska vapenrullan utvecklats till en succé och nu 
består av 21 band med 7 100 registrerade vapen. 
Den finns också tillgänglig på alla tyska stats- och 
landsbibliotek samt Stats- och huvudarkiv.

Belgaren Luc Duerloo höll ett föredrag om det 
flamländska heraldiska rådets verksamhet. Här 
gavs en intressant inblick i hur det flamländska 
heraldiska rådet arbetar med sitt heraldiska register. 
Som registrerar vapen för personer (dock ej adliga, i 
Belgien förekommer ju fortfarande nyadlingar som 
handhas av staten) och korporationer.

SHF:s vice ordförande Claus Berntsen höll ett 

En rapport från den 

XXXII Internationella genealogiska 
och heraldiska konferensen 
i Glasgow

Foto: Henric Åsklund
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kronan framställts på olika sätt i avbildningar och 
i heraldiken medan Nils Bartholdy i sitt föredrag 
”Semantic Evolution of the Danish Royal Arms” 
berörde hur de olika beståndsdelarna i det danska 
kungavapnet utvecklats och hur de kommit att 
representera olika delar av kungariket. Detta inte 
minst i olika militära fanor och emblem.

Marta Gomes dos Santos från Portugal höll 
ett föredrag som byggde på hennes arbete med en 
doktorsavhandling om portugisiska stadsvapen 
under medeltiden. Mycket intressant att ta del av 
hennes forskning om motivval och utvecklingen 
av vapnen över tiden.

Adam Zurek från Polen behandlade i sitt före-
drag på tyska ”Der ursprung und die entwicklung 
der Wappen der Bischöfe, Diözesen und Domkapi-
tel der Kirchenprovinzen Gnesen und Lemberg (bis 
zum ende des achtzehnten Jahrhunderts). Den kyrk-
liga heraldikens utveckling fram till 18e århundra-
det i kyrkoprovinserna Gnesen (nu Gniezno) och 
Lemberg (nu Lviv),

Rumänskan Ana-Felicia Diaconu höll på ef-
termiddagen ett föredrag om ”Continuity and 
innovation in the Romanian Civic Heraldry over 
the Centuries” en exposé om utvecklingen av den 
rumänska kommunala heraldiken från dess början 
och fram till idag. Visande på både en kontinuitet 
och innovationer. Detta med kontinuitet var sär-
skilt intressant med tanke på de många ändringar 
av statsskick som Rumänien har genomgått från 
monarki till kommunistisk diktatur till en demo-
kratisk republik.

Till sist ska vi inte glömma Claire Boudreau 
och Darrel Kennedy från Kanada som beskrev 
utvecklingen och arbetet inom den Kanadensiska 
heraldiska myndigheten sedan dess skapande 1988.

Detta och en hel del till gjorde att kongressen gav 
mycket ny spännande kunskap om heraldiken. Inte 
minst är det intressant att höra de föreläsare som 
kommer från länder som vi nordiska heraldiker inte 
har så mycket utbyte med. Dessutom skapar kon-
gresserna fantastiska kontakter heraldiker emellan.a

Marcus Karlsson

Mölndals vapen från 1924 och det nya vapenförslaget

Foto: 
Henric Åsklund

Rörande förslag till nytt kommunvapen för 
Mölndal stad

Kommunstyrelsen i Mölndal stad har presente-
rat ett förslag till nytt kommunvapen. Förslaget 
är framtaget av reklambyrån The Compadres i 
samarbete med kommunikationsavdelningen och 
en tjänstemannagrupp. Men hur har ni tänkt?

Det presenterade förslaget visar en sköld som 
för en oinvigd framstår som en mindre förändring 
men för ämneskunniga ses som ett helt nytt vapen 
och i en avsevärt sämre komposition.

En vapensköld utstrålar trovärdighet och sta-
bilitet, två egenskaper vars värde inte kan under-
skattas idag. En vapensköld är också ett kulturarv 
som har ett värde utöver det som känns trendigt 
och modernt idag. En logotyp har – det erkänner 
vi – ett modernare tilltal, men vi är tveksamma 
till om en medborgare föredrar det lättsamma 
istället för det seriösa vid godkännande respektive 
avslag av bygglov, försörjningsstöd, hemtjänst, 
betyg eller något annat av de myndighetsbeslut 
som kommunen tar.

Skillnaden mellan vapensköld och logotyp
Det som inte tas upp av beslutsunderlaget är hur 
stor skillnad det är på ett heraldiskt vapen och 

en logotyp. Den senare glöms bort när en ny 
presenteras. Den förra lever för alltid eftersom det 
är originalet. Det nyskapade vapnet/logotypen 
kommer alltid ses som ett onödigt påfund. Inte 
minst då det ursprungliga kommunvapnet lever 
vidare genom såväl äldre avbildningar som i an-
vändandet hos föreningar, privatpersoner mm.

För Mölndals stad vill vi även berätta att mur-
kronan inte är en del av ett kommunvapen, som 
antyds av beslutsunderlaget, utan ett rangtecken 
som visar att kommunen en gång i tiden uppfyllde 
kraven för att vara stad.

Vi vill till sist påpeka att den senaste rikshe-
raldikern lämnade sitt ämbete 1953 och ersattes 
av Sveriges förste statsheraldiker, en tjänsteman 
inom riksarkivet. Det kan verka som en detalj 
men antyder något om den research som ge-
nomförts inför nytt förslag till kommunvapen.

Svenska Heraldiska Föreningen råder därför 
Mölndal stad att avstå från att byta kommun-
vapen.

Med vänliga och respektfulla hälsningar,
Svenska Heraldiska Föreningen

genom Stefan Bede, 
kommunikationsansvarig

Svenska Heraldiska 
Föreningens brev till 
Mölndal stad

Not. SHF skickade in nedanstående brev till Mölndals kommun den 17 november, strax innan fullmäktige skulle ta beslut i frågan.
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Svenska Vapenkollegiets ordförande Martin 
Sunnqvist valdes vid senaste internationella 
genealogiska och heraldiska kongressen in som 
associerad ledamot i Académie Internationale 
d’Héraldique, så kallad aih och med gemener. 
AIH med versaler är för de ordinarie ledamö-
terna. Martin är förutom SVK:s ordförande även 
vice ordförande och sekreterare i Societas He-
raldica Scandinavica och redaktionsmedlem i 
Skandinavisk Vapenrulla. 

Académie Internationale d’Héraldique är den 
organisation som arrangerar de internationella 
kollokvierna, som hålls de år då det inte är in-
ternationell kongress. Nästa kollokvium hålls 
den 10–13 november 2017 i Köpenhamn och 
har som tema de heraldiska traditionerna i de 
stora riddarordnarna.

År 2016 utsågs Antti Matikkala till ordinarie 
ledamot, och år 2015 Kaare Seeberg Sidselrud 

och Ronny Andersen. Sedan tidigare är Nils 
G. Bartholdy, Tom Bergroth, Hans Cappelen, 
Steen Clemmensen, Henrik Klackenberg, Peter 
Kurrild-Klitgaard, Clara Nevéus, Per Norden-
vall och Lars Tangeraas ordinarie och Wilhelm 
Brummer, Torgeir Melsaeter, Leif Tengström 
och Tom Vadholm associerade ledamöter från 
Skandinavien.a

Jesper Wasling

Martin Sunnqvist 
ny aih

Ljus och fisk för 
Biskop Dalevi

Are you interested in heraldry?

Silly question!

Do you speak English?

Come on! You studied it for a decade and more.

Are you interested in discussing heraldry in all its aspects, sharing your knowledge with like-
minded people and in learning more about heraldry’s history, development and how it has 

spread from its European roots to every continent?

Perhaps you have a talent for heraldic design or art and might help people with the design of 
coats of arms?  

  

The International Association
Of Amateur Heralds

is keen to expand its membership in the Nordic countries. Some of our current members 
come from these parts. Indeed our President lives in Karlstad.

If you think that the IAAH might be something for you and that you have something to 
offer, please visit the web-site at www.amateurheralds.com or the Forum at 

www.amateurheralds.com/forum.

Are you interested in heraldry? Silly question!

Do you speak English? Come on! You studied it for a decade and more.

Are you interested in discussing heraldry in all its aspects, sharing your 
knowledge with likeminded people and in learning more about heraldry´s history, 

development and how it has spread from its European roots to every continent?
Perhaps you have a talent for heraldic design or art and might help people with the 

design of coats of arms?

The International Association
Of Amateur Heralds

is keen to expand its membership in the Nordic countries. Some of our current members
come from these parts. Indeed our President lives in Karlstad.

If you think that the IAAH might be something for you and that you have something to
offer, please visit the web-site at www.amateurheralds.com or the Forum at

ww.amateurheralds.com/forum.

Karlstads stift skapades av Karl IX, men det 
dröjde över 300 år innan det fick sitt eget vapen. 
Det var på 1960-talet när statsheraldikern CGU 
Scheffer fick i uppdrag att komplettera serien av 
stiftsvapen, eftersom biskopsgårdarna skulle få 
likadana serviser med vapendekor. Sedan dess 
har alla biskopar utom en valt att skapa sig ett 
ämbetsvapen genom att kombinera stiftsvapnet 
med ett personligt vapen. Den senaste i raden 
är Sören Dalevi, som vigdes till sitt ämbete i 
augusti.

Den nytillträdde biskopen Sören Dalevi valde att 
vända sig till Riksarkivets heraldiska enhet för att 
få hjälp att ta fram sitt biskopsvapen. Tillsam-
mans med statsheraldikern Henrik Klackenberg 
och heraldiske konstnären Henrik Dahlström 
skapades ett biskopsvapen utifrån tre symboler 
som biskopen var säker på att han ville ha med 
– bibeln, fisken och den sjuarmade ljusstaken.

Vapnet är ett typiskt svenskt biskopsvapen 
och består av ett personligt vapen, kvadrerat med 
stiftsvapnet. Men det skiljer sig på en viktig detalj 
– de blå och röda fälten skiljs åt av ett gyllne kors. 
Korset är inte motiverat av några heraldiska reg-

ler, eftersom tinkturmötet mellan rött och blått 
inte är något problem i ett sammansatt vapen.

Det var konstnären Henrik Dahlström som 
kom med idén om att sköldens fyra fält skulle 
separeras av ett kors. 

Vad var det som fick dig att lägga till korset?
”Eftersom det är ett kyrkligt vapen tyckte 

jag att vi skulle ha ett kors som delar in de olika 
fälten, för att göra ett mer spännande vapen. Då 
får man in fler färger och större kontrastverkan” 
berättar Henrik Dahlström. ”Korset är ju det 
centrala, så det är lätt att man glömmer bort det.”

Men är det inte egentligen Stora riksvapnets 
kors som har smugit sig in här?

”Det kan hända. Jag jobbar ju så mycket med 
riksvapnet, så det där med fyra fält delade med 
kors kanske sitter i mitt undermedvetna”, funde-
rar Henrik Dahlström.

Det nya vapnet har använts flitigt under Sören 
Dalevis första tid på biskopsstolen i Karlstad. Det 
presenterades stort i samband med välkomstmäs-
san i domkyrkan i augusti och har även använts, 
tillsammans med Svenska kyrkans vapen i rekry-
teringsannonser till stiftkansliet.a

Fredrik Höglund

”... där med fyra fält delade 
med kors kanske sitter i mitt 

undermedvetna.” 

VAPENNYHETERI KORTHET
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Utställning Riddarhuset  Jan von Konow 1922–2016
Jan von Konow föddes i Helsingborg som son till 
kapten Thor von Konow och Dagny Tham. Han tog 
studenten i Stockholm 1941 och blev liksom många 
i hans generation reservofficer under kriget. Det 
militära engagemanget var en viktig del av hans 
liv inte bara som reservofficer utan också såsom 
aktiv i den försvarspolitiska debatten och genom 
tjänstgöring vid flera arbetsplatser med anknytning 
till Försvarsmakten.

Studierna i historia vid Stockholms högskola 
avslutades med en filosofie licentiatexamen 1957, 
men redan 1950 hade han påbörjat en lärargär-
ning i Försvarets brevskola. Han var också under 
många år en uppskattad lärare i militärhistoria 
vid Krigsskolan Karlberg. Efter olika tjänster 
inom förlagsvärlden efterträdde han 1975 C. G. 
U. Scheffer som statsheraldiker vid Riksarkivet. 
Under Jan von Konows tid som statsheraldiker 
skapades många nya kommunvapen och även 
några kungliga, vilka han presenterade efter-
hand i artiklar i denna tidskrift. Utvecklingen 
av den militära heraldiken var också en fråga 
som engagerade honom, även efter det att han 
lämnat tjänsten som statsheraldiker. Jan von 
Konow deltog även i det internationella samar-
betet såsom ledamot av Académie Internationale 
d´Héraldique och framträdde med föredrag vid 

kongresserna i Köpenhamn (1980) och Hel-
singfors (1984).

Riksarkivets heraldiske konstnär var vid den-
na tid Bror Jacques de Waern, men samarbetet 
mellan denne och hans chef fungerade dåligt och 
slutade med en rättsprocess som gick vidare till 
Svea hovrätt, där dock von Konow friades från 
alla anklagelser. Efter konflikterna på Riksarkivet 
flyttade von Konow sin verksamhet till Armé-
museum, där han blev 1:e intendent 1981 och 
avslutade yrkeskarriären som dess styresman 
1985-1989. 

Jan von Konow var en flitig skribent och verk-
sam ända in i det sista. Strax efter hans bortgång 
publicerades Huset Habsburg, som blev det 
sista av hans många verk. Merparten av pro-
duktionen är av militärhistorisk och biografisk 
art och ett heraldiskt perspektiv förekommer i 
många av dem.

Henrik Klackenberg
statsheraldiker

I KORTHET

Lars Bolander (1732–1795) är en av de få va-
penplåtsmålare på Riddarhuset som är känd till 
namnet. Han var även den mest anlitade deko-
rationsmålaren under slutet av 1700-talet, på 
kungliga och adliga slott och herrgårdar. Bolan-
der följde Gustav III under hela regeringstiden 
och fick förutom på slotten även uppgifter vid 
ceremonier. Till kungens berömda tornerspel 
1776 och 1777 målade han riddarnas handburna 
sköldar.

Bolanders riddarhusplåtar har flera likheter med 
dekorationsmåleri. Först och främst ramas det 
målade vapnet in av fyra antikiserande förgyllda 
blommor i varje hörn. Blommorna förekommer 
flitigt även i Bolanders interiörer och används tra-
ditionellt inom dekorationsmåleri för att ”hålla 
upp” målade blomsterfestonger och draperingar 
eller som ren utsmyckning. Eftersom enbart några 
få av plåtarna är signerade får de fyra blommorna 
vara behjälpliga vid identifieringen av hans verk.

Konsten att lura ögat är central och Bolander 
framställer vapnets beståndsdelar som påtagliga 
föremål. Hjälmtäckets akantusblad är organiskt 
och levande och unikt för varje sköld, löven 
trasslar sig runt de marmorerade stenblocken. 
Sannolikt uppfattades Bolanders vapenplåtar 
som nyskapande av samtiden. 

Politik och konst smälte samman och Kunglig 
Maj:ts Orden var en knutpunkt för konstnärer, 
inte minst Bolander själv och hans läromästare 
Johan Pasch, var verksamma där. När Gustav III 
skänkte ära genom utmärkelser skulle dessa bli 
synliga i form av ordensband, kraschaner, mant-
lar, stavar och just vapensköldar. De många sera-
fimersköldarna av Bolander, både plåtarna målade 
med lysterteknik och stambokens akvareller på 
pergament, är tillkomna under ett striktare hållet 
ramverk än fallet var på Riddarhuset. 

Ett bevarat kvitto gör att vi vet att Bolanders 
taxa för en riddarhusplåt före myntreformen 
1777 var omkring 100 daler kopparmynt. Fak-
tureringar av serafimerplåtar från samma tid 
uppgick ofta till 90 daler. För serafimerplåtar 
tillkomna efter myntreformen varierade ofta 
taxan mellan 5 och 6 riksdaler. 

Kunglig hovmålare Lars Bolander, som föddes 
i Eksjö, dog i Stockholm, i lungsot. Bouppteck-
ningen vittnar om en efterlämnad konstsamling, 
men även heraldiska böcker.

Riddarhusets utställning är den första någon-
sin om Lars Bolander och behandlar ett alltför 
bortglömt heraldiskt konstnärskap.a

 Oscar Langenskiöld

IN MEMORIAM
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Heraldisk korkåpa
Kungl. Hovförsamlingen har låtit ta fram en 
ny korkåpa till hovpastorn. Den är i serafimer-
blått siden, för att matcha överhovpredikantens 
serafimerskrud, och på ryggskölden är försam-
lingens vapen broderat: i guld ett svävande blått 
kors, i korsmitten belagt med en öppen krona 
av guld.

Kåpan är ritad av illustratören Otto von Schwerin 
i nära samråd med kungaparet och hovförsam-
lingens kyrkoråd. Den är sydd av sömmerskan 
Britt-Marie Hansson-Zeglem och monterings-
arbetet utfördes av Bo Broman på Kungl. Hus-
gerådskammaren. På insidan kommer prinses-
san Christina att brodera årtal och att den är 
framtagen med anledning av kungens 70-årsdag. 

Hovförsamlingens vapen antogs 1987 och är 
komponerat av Bengt Olof Kälde. Det inspirera-
des av skölden ovanför ingången till Slottskyrkan 
i Stockholms slotts södra valv. 

 Elias Sonnek

Kronan på kronan
Efter en heraldisk nedrustning återinför nu Sve-
rige rikssymbolen Tre kronor på våra mynt.

Under en lång tid har heraldiken fått allt mindre 
utrymme på våra mynt. 

Från stora riksvapnet med postament och 
sköldhållare till stora riksvapnet med serafimer-
kedja, till stora riksvapnet naket, till lilla riksvap-
net, till ... – ingenting! Bara bild på en kungakrona.

Men nu har alltså myntverket kommit till he-
raldisk sans och återinför symbolen Tre kronor 
även om det sker utan sköld. 

De nya mynten lanseras i oktober 2016

Per-Arne Hjort
Bilder finns även på http://www.riksbank.se/sv/Press-och-
publicerat/Pressrum/Bildbank/Nya-mynt/

Nya medlemmar            
Gustaf Albin   Torgilsgatan 14 B    506 38  Borås

Matti Baas   Hyttstigen 1    980 20  Svappavaara

Andreas Bylund   Rutger Fuchsgatan 4    116 67  Stockholm

Tony Falcenclou   Jägaregatan 11 B    641 31  Katrineholm

Patrik Eriksson Giehler  Fredsgatan 15    313 30  Oskarström

Frederick Johansson  Hållövägen 13    121 32  Enskededalen

Håkan Djurberg Johansson  Stenelidsvägen 101    541 65  Skövde

Heidi Knutsen  Katfossåsen 13 B    NO-3360  Geithus

Kjell Lekeby  Filipstadsbacken 24    123 43  Farsta

Angelica Markén  Linnégatan 11    413 04  Göteborg

Christoffer Matsson  Mejerigatan 2 A    412 76  Göteborg

Conny Munkhammar  Dalvägen 3 A    746 33  Bålsta

Adam Palm  Påfågelvägen 8    312 60  Mellbystrand

Christer Rittemar  Bellevuevägen 28    271 32  Ystad

I KORTHET

Foto: Jonas Ekströmer, TT/Kungahuset.se

Foto: Jan Ainali

Foto: Riksbanken och Per-Arne Hjort

I KORTHET

Iko ny riksantikvarie
Karin Åström Iko tillträdde den 1 oktober som riksarkivarie 
och blev då även ordförande i heraldiska nämnden – lan-
dets högsta heraldiska organ. Hon har tidigare varit chef för 
Krigsarkivet och blir den första kvinnliga riksarkivarien under 
Riksarkivets 400-åriga historia. 

Riksarkivet har hand om statens heraldiska verksamhet. Heral-
diska nämnden avger yttranden i de frågor som riksarkivarien 
bestämmer. Nämnden sammanträder vanligtvis två gånger om 
året och ledamöterna utses av regeringen.

 

Elias Sonnek




