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Bästa läsare

Jesper Wasling
Redaktör för Vapenbilden

I år är det 10 år sedan Svenska Vapenkollegiet 
började registrera vapen för svenska släkter, 
organisationer, företag och föreningar. Även om 
registreringen inte är juridiskt bindande så är ger 
det en kvalitetsstämpel och ett erkännande av att 
vapnet är unikt.

I detta nummer berättar kollegiets ordförande 
Martin Sunnqvist om svenskt vapenregisters 
tillkomst, kollegiets arbete och hur gruppen har 
resonerat kring olika heraldiska spörsmål.

Eftersom SVK-presentationen tar mycket 
plats är vi glada att som motvikt kunna ha med 
Mats Perssons artikel om vapensköldarna på 
vackra Tyresö slott. Denna ger en fin beskrivning 
av hur heraldiken visar hur ägarna har skiftat 
genom seklerna.

Vi är glada att kunna berätta att Svenska 
Heraldiska Föreningen för första gången når över 
500 huvudmedlemmar. Till det kommer också 
flera familjemedlemmar. Det är ett fantastiskt 
avslut på vårt 40-årsjubileum.

Därför är det med stor glädje vi med detta 
nummer kan skicka med våra nya medlemsmär-
ken. Vi skickar med ett extra grattis till de fyra 
medlemmar som varit med oss sedan starten 
1976.

Glöm nu inte att boka in den 4 mars i din 
kalender och anmäl dig till årsmötesmiddagen 
samma kväll. Det blir en fantastisk dag för 
heraldiker med tre intressanta föredrag.

Årsmöte i Göteborg lördag 4 mars 2017
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: Från identifikationsmärke till statussymbol
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!  Styrelsen
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Nya medlemmar            

Jan Andersson  Björkhemsgatan 73  506 46 Borås
Martin Ball  Kyrkogatan 5  597 31 Åtvidaberg
Jesper Björk  Halmstad 3445  268 78 Kågeröd
Hans Hanzon  Storgatan 49  211 42 Malmö
Billy Hedman  Västra Alstads Byaväg 91  231 95 Trelleborg
Mats Johansson  Annestorpsvägen 18 A  437 33 Lindome
Henrik Karlsson  Bromhult Storgård 1  590 39 Kisa
Berne Klysing  Glömminge prästgård 1  386 95 Färjestaden
Bertil Kärnefelt  Hälleflundregatan 26  426 58 Västra Frölunda
Rune Lennstrand  Lohegatan 1 A  633 55 Eskilstuna
Lisa Löfvenberg  Övarpsvägen 177  291 95 Färlöv

Stefan Månefalk  Veckogatan 2 B  415 10 Göteborg
Jörgen Nilsson  Piltavägen 17  280 20 Bjärnum
Timmy Rix  Axel Danielssons väg 153 A  215 74 Malmö
Lars Sahlin  Jällsjö 19 A  432 77 Tvååker
Jerry Samuelsson  Ryttarstigen 69  436 56 Hovås
Carl Segersson  Apelvägen 15  442 77 Romelanda
Leonard Simson m. familj  Bron Södra 1  464 71 Köpmannebro
Jürgen Urbas  Västra Parkängsgatan 9  507 32 Brämhult
Stefan Wirtén  Kantongatan 1 B  178 93 Drottningholm
Christer Åström  Humlevägen 26  903 65 Umeå
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Styrelse och revisorer 
Styrelsen har haft följande sammansättning:

ordförande Henric Åsklund
vice ordförande Claus K Berntsen
sekreterare Sami Nahas
kassör  Lennart Wasling
redaktör Jesper Wasling
ledamöter Marko Arosilta
  Stefan Bede 
  Martin Trägen

suppleanter Kim Dohm-Hansen
  Pontus Rosenqvist.

Som revisorer har tjänstgjort:
ordinarie Ingemar Apelstig
  Kenneth Wulcan
suppleant Martin Sunnqvist.

Föreningen hade vid årets utgång 470 huvud- och 
84 familjemedlemmar, totalt 554 medlemmar 
och en ökning med sammanlagt 60.

Under jubileumsåret har föreningen tagit 
fram pins för jämna 10-års medlemskap.

Föreningsstämma
D en  o rd i na r i e  f ö ren i n g ss tä mma n  p å 
Myntkabinettet i Stockholm den 12 mars var 
kulmen på 40-årsjubileet. Under två dagar 
besökte ett 40-tal medlemmar dessutom 
Myntkabinettets samlingar med statsheraldikern 
Henrik Klackenberg som guide, Slottets 
ordenssalar med ordensintendenten Tom C. 
Bergroth och utställningen ”Dödens teater” på 
Livrustkammaren

Förtjänstmedaljen 2016 
Tre personer har belönats med föreningens 
förtjänstmedalj 2016:

Magnus Bäckmark, för sin konstnärliga 
heraldiska verksamhet och för sitt arbete i 
Svenska Heraldiska Föreningens styrelse,

Lars O Lagerqvist, för sitt författarskap inom 
bland annat numismatik,

Alexander Ulltjärn, för sitt långvariga arbete 
inom styrelsen.

Medaljörerna har hållit föredrag med heral-
disk anknytning för medlemmarna.

Vapenbilden
År 2016 blev året då Vapenbildens redaktion 
slogs ihop med skriftseriens och hemsidans. 
Tillsammans har gruppen under ledning av 
redaktören gjort fyra nummer av Vapenbilden, 
rejält uppdaterat hemsidan och arbetat med 
skriftseriens kommande bok.

Redaktionen har bestått av Jesper Wasling (re-
daktör), Stefan Bede, Marcus Karlsson, Pontus 
Rosenqvist, Eduardo Pazikas och Elias Sonnek, 
där de två sistnämnda var nya i sina roller.

Svenska Vapenkollegiet (SVK)
Under året anmäldes totalt 70 vapen till Svenskt 
Vapenregister. I Meddelanden från Svenska 
Vapenkollegiet nr 18 och 19 har 41 preliminärt 
och 41 slutligt godkända vapen presenterats. 
Registret omfattar nu 348 vapen

Heraldiska Källan
Databasen Heraldiska Källan, med över 6 000 
vapen, är under återuppbyggande men ännu 
inte klar. Mats Jonsson och Johan Krafve är våra 
ideella krafter inom denna arbetsgrupp.

Häroldskollegiet
Under 2016 gavs ingen matrikel ut, men arbete 
har ändå utförts som förberedelser för nästa. 

Föreningens webbrulla innehåller nu 441 vapen 
mot 404 vid förra årsskiftet. Den senast tryckta 
matrikeln från 2015 innehöll 354 vapen.  

Vår härold Martin Trägen har tillsammans 
med vapentecknaren Kim Dohm-Hansen arbe-
tat med Häroldskollegiet.

Internet & Ranekes arkiv
Årets internethöjdpunkt var publiceringen av 
Jan Ranekes Arkiv Europas medeltidsvapen, 
där alltså inte enbart svenska vapen finns. 
Hans omfattande samlingar har deponerats på 
Lunds universitetsbibliotek. Vår förening har 
ombesörjt skanning av vapnen, och nu gjort 
dem tillgängliga för allmänheten. Hittills har 

8 762 kort skannats in och publicerats på vår 
webbplats.

Föreningen är även aktiv på sociala medier 
och har 599 följare på Twitter, 577 på Face-
book och 130 på Instagram. En ökning sker här 
kontinuerligt.

Föreningens arbete kan följas på webbadres-
sen http://www.heraldik.se/

Föreningen var representerad vid den XXXII 
Internationella genealogiska och heraldiska 
kongressen i Glasgow, där bl.a. ordföranden 
Henric Åsklund presenterade Ranekearkivet. a

Styrelsen 2016-01-28

Verksamhetsberättelse Jubileumsåret 2016
Svenska Heraldiska Föreningen - 40 heraldiska år

Resultaträkning 

Bokslut 2015 

Balansräkning  

Intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Annonser
Försäljning, VB
Försäljning, övrigt 
SVK
Övriga intäkter
Räntor

SUMMA

Tillgångar
Plusgiro
Bank
PayPal, internetbank
Fordringar
SUMMA

Kostnader
Administration
Reseersättningar
Arrangemang
Vapenbilden, tryck
Utskick 
Internet
SVK
Övr. kostnader, Ranekearkivet
Övr. kostnader, medlemspin
Övr. kostnader, diverse
Bankavgifter
Årets överskott

Skulder & Eget kapital
Skulder
Projektfond
Eget kapital, inkl. årets överskott

76 160
849

16 500
4 370
9 145

21 000
9 024

29

137 077

47 615
153 968

9 891
900 

212 374  

0
0

22 144
22 960
37 081

3 501
8 680
8 679

17 088
6 347
1 647
4 950

137 077

2 750
53 301

156 323

212 374

FÖRENINGSNYTT FÖRENINGSNYTT
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10 år med SVK

Under år 2005 och 2006 pågick ett intensivt 
arbete med att förbereda Svenskt Vapenregister 
och att planera SVK:s arbete. Statuter med de 
grundläggande reglerna för Vapenregistret antogs 
av Svenska Nationalkommittén för Genealogi 
och Heraldik (SNGH) den 8 juni 2006 och av 
Svenska Heraldiska Föreningens styrelse den 
10 juni 2006. Även Heraldiska samfundet var 
delaktigt i detta arbete. En arbetsordning med 
mer detaljerade regler om SVK:s verksamhet 
antogs av Svenska Heraldiska Föreningens 
styrelse den 16 oktober 2006. Därmed var de 
formella förutsättningarna på plats för att SVK 
skulle kunna börja arbeta. Dokumenten finns 
på SVK:s hemsida och i Vapenbilden nr 68, 
december 2006.

Undertecknad Martin Sunnqvist utsågs till 
ordförande, och till övriga ledamöter utsågs Jens 
Christian Berlin, Eric Bylander, Clara Nevéus 
och Lars C. Stolt. Omgående kom SVK fram 
till att det skulle underlätta granskningen av nya 
vapen i förhållande till befintliga vapen i andra 
nordiska länder om dansk, finsk och norsk sak-
kunskap fanns representerad. Därför antog SVK 
Ronny Andersen, Wilhelm Brummer och Kaare 
Seeberg Sidselrud till adjungerade ledamöter. Se 
vidare tabell 1 beträffande ledamöterna genom 
de tio åren.

Kungörelser och vapenbilder
Ett vapen som anses kunna godkännas blir först 
preliminärt godkänt och kungjort, så att läsarna 
av Vapenbilden kan reagera om vapnet redan förs 
av någon annan eller strider mot god heraldisk 
sed. Detta ansågs vara ett viktigt moment, 
eftersom det är svårt även för ledamöterna av 
SVK att ha överblick över alla redan existerande 
vapen. Först i ett senare skede, normalt inför nästa 
kungörelse, beslutas om vapnet kan godkännas 
slutligt. I kungörelsen av ett preliminärt godkänt 
vapen ska en bild på vapnet finnas med. Det 
ansågs angeläget att dessa teckningar skulle vara 
enhetliga och framhäva de känneteckensbärande 
elementen, skölden och hjälmprydnaden. Därför 
tog Magnus Bäckmark fram schabloner, som 
fortfarande används. Det är alltså inte meningen 

att vapnet i den form det har i kungörelsen blir 
den bild som sedan används av vapenantagaren 
– vi vill gärna uppmuntra vapeninnehavarna 
att låta teckna vapnet i fler versioner av olika 
konstnärer. Efter hand har vi uppmärksammat 
att vissa aspekter på ett vapens förenlighet med 
god heraldisk sed uppmärksammas bättre om 
en ledamot också ska teckna vapnet. Därför har 
sedan år 2015 uppdraget som konstnär åt SVK 
förenats med ledamotskap i kollegiet. Därutöver 
har för enstaka fall vapenteckningar som utförts 
av Vladimir Sagerlund i avsedd schablon och 
som medföljt ansökan använts i kungörelserna.

SVK börjar arbeta
Inför starten av SVK och Vapenregistret den 1 
januari 2007 försökte jag föreställa mig ungefär 
hur många ansökningar som kunde tänkas 
komma in. Jag tänkte att det nog kunde tänkas 
komma in ca 40 ansökningar första året, eftersom 
det fanns ett uppdämt behov, och därefter cirka 
25–30 per år. Prognosen visade sig inte stämma. 
Redan den 19 mars 2007 hade 40 ansökningar 
kommit in. Under det första året kom det in 
totalt 83 ansökningar. Under åren 2008–2013 
kom det in mellan 32 och 42 ansökningar per 
år, i genomsnitt 37,8 ansökningar per år. År 
2014 steg antalet ansökningar till 46, år 2015 
var det 50 och år 2016 var det 70   ansökningar. 
Se vidare tabell 3.

Detta kan givetvis sägas visa att vapenregistret 
är en succé. Och jag vill inte motsäga en sådan 
slutsats. Men den stora mängden ansökningar 
innebär vissa logistiska problem för en organisa-
tion som drivs på ideell basis och där arbetet ska 
utföras på helger och kvällar. 

En fråga som diskuterades inför starten av 
vapenregistret var hur pass ”färdigt” ett vapen 
ska behöva vara för att kunna anmälas till gransk-
ning. Vi har fått in allt från vapen som använts 
kontinuerligt i flera generationer, till vapen som 
just antagits och ännu bara blivit en enkel blyerts-
skiss på första bästa papperslapp. Ofta är det en 
fördel om vapenantagaren har diskuterat vapnet 
med en heraldiker i förväg, och då har det mindre 
betydelse att det bara finns en mycket enkel skiss. 

Svenska Vapenkollegiet (SVK) fyllde vid års-
skiftet 10 år. I denna artikel gör SVK:s ordförande 

Martin Sunnqvist några tillbakablickar på de 
första tio årens verksamhet. Han diskuterar de 

principiellt viktiga beslut som har fattats.
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Tabell 3. Antal ärenden 

2007 83 70   13  0
2008 37 35   2  0
2009 37 36   1  0
2010 42 40   2  0
2011 40 35   5  0
2012 39 35   2  2
2013 32 30   2  0
2014 46 40   0  6
2015 50 27   3  20
2016 70 0   0  70

Tabell 1. Ledamöter och adjungerade ledamöter

Martin Sunnqvist, ordförande 2007–
Lars C. Stolt, ledamot 2007–2011
Clara Nevéus, ledamot 2007–2015
Jens Christian Berlin, ledamot 2007–2015, tillika redaktör 2007–2015
Eric Bylander, ledamot 2007–2016 (vald av Heraldiska Samfundet 2007–2008)
Vladimir Sagerlund, ledamot 2009– (vald av Heraldiska Samfundet 2009–)
Jesper Wasling, ledamot 2009–
Claus K. Berntsen, ledamot 2015–, tillika redaktör 2015–
Kim Dohm-Hansen, ledamot 2016–
Ronny Andersen, adjungerad ledamot 2007–
Wilhelm Brummer, adjungerad ledamot 2007–
Kaare Seeberg Sidselrud, adjungerad ledamot 2007–

I en del fall har antagaren övertygat sig själv 
om att ett visst vapen är det rätta för honom eller 
henne, och har det då inte förekommit någon 
konsultation med en heraldiker kan resultatet ha 
blivit sådant att SVK har ett antal förbättringsför-
slag. Det kan här vara en grannlaga uppgift att dra 
gränsen mellan å ena sidan sådant som verkligen 
strider mot god heraldisk sed och å andra sidan 
sådant som får anses godtagbart men kunde ha 
lösts på ett bättre sätt. Det kan t.ex. röra sig om 
tinkturval, antal tinkturer, antal symboler i en 
sköld, eller balansen mellan figurerna i en sköld. 

En annan fråga som diskuterades inför starten 
av vapenregistret var hur utländska och adliga 
vapen skulle hanteras. Vi var ganska säkra på att vi 
ville spara våra begränsade resurser så att de kom 
borgerlig svensk heraldik tillgodo. Om det görs 
gällande adelskap, hänvisas till Riddarhuset eller 
Ointroducerad adels förening. SVK tar inte upp 
vapen med annat attribut än den slutna hjälmen. 
Vi registrerar dessutom bara vapen med svensk 
anknytning. Det sägs i § 7 i statuterna att vapen-
registret ”upptar heraldiska vapen för svenska 
privatpersoner och svenska juridiska personer”, 
dvs. vapenantagaren ska bo i Sverige, vara svensk 
medborgare eller – med en vid tolkning av svensk 
privatperson – vara svenskättling och tillhöra en 
släkt som fortfarande finns i Sverige.

Principiella ställningstaganden
I det följande kommer jag att ta upp de mer 
principiella ställningstaganden SVK har gjort. 
Först ska dock nämnas att SNGH granskar alla 
preliminärt godkända vapen. SNGH bildades i 
samband med att den internationella heraldiska 
och genealogiska kongressen hölls i Uppsala år 
1992. I SNGH finns bland annat representation 
från Riksarkivet och Riddarhuset. 

Det är givetvis, särskilt med tanke på mängden 
ärenden, en stor fördel att alla vapen granskas en 
extra gång inför slutligt godkännande, så att det 
inte finns några risker för att blasoneringarna 
missförstås. Det framgår dock, när jag nedan 
diskuterar de principiella ställningstagandena, att 
det har förekommit viss friktion med olika synsätt 
i olika frågor. I några avseenden har dessvärre 

SVK och SNGH visat sig företräda olika skolor, 
vilket naturligtvis är en nackdel när en enhetlig 
praxis ska bildas. SVK har tidigt uttalat å ena sidan 
att SNGH är ett överordnat och auktoritativt 
organ vars inriktning ska följas (Meddelanden 
4, februari 2009, s. 7) men å andra sidan att det 
förhållandet att SNGH:s invändningar har en 
hög inneboende auktoritet inte hindrar att en 
invändning prövas utifrån de sakliga skäl SNGH 
anfört (Meddelanden 5, september 2009, s. 6). 
Det förtjänar nämnas, att enligt § 14 i statuterna 
bereds SNGH ”tillfälle att avge yttrande över de 
vapen som vapenkollegiet avser att slutligt god-
känna”. Detta ger stöd åt tanken att auktoriteten 
i SNGH:s yttrande ligger i den övertygande 
kraften i de skäl som SNGH anför och att det är 
SVK som står för det slutliga avgörandet i ärendet.

De principiella ställningstagandena delas här 
in i Tinkturer, Häroldsbilder och allmänna bilder, 
Begrepp, Förväxlingsbarhet och Övrigt.

Tinkturer
Tinkturmöten har behandlats i: 

• Meddelanden 3, sept. 2008, s. 5 (Paulsson)
•  Meddelanden 5, sept. 2009, s. 2 (Albin)
• Meddelanden 7, sept. 2010, s. 4 (Nordvik)
•  Meddelanden 12, febr. 2013, s. 7 (Trygg)
•  Meddelanden 16, febr. 2015, s. 7 (Busck)
•  Meddelanden 18, febr. 2016, s. 7 (Svederberg)

Beroende på hur ett vapen komponeras kan 
större eller mindre möten metall-metall eller 
färg-färg förekomma. Är dessa möten alltför 
stora, kan vapnet strida mot god heraldisk 
sed. Ett fall där tinkturmöten accepteras är då 
beväring förekommer. Detta har SVK tagit som 
stöd för att andra sådana ”korta” tinkturmöten 
är acceptabla. 

I Meddelanden 7, september 2010, s. 4, 
behandlades frågan om mer omfattande tink-
turmöten (vapen för Enar Nordvik). SVK:s ma-
joritet anknöt där till att tinkturmöten, utöver 
ovan nämnda ”korta” tinkturmöten, accepteras 
t.ex. när en sköld delas i tre fält med hjälp av 
gaffelsnitt, när en sköld är kluven med ena 
sköldhälften delad eller när något fält i en sköld 
är schackrutat. Det aktuella vapnet anslöt sig till 

År Mottagna ansökningar Slutligt godkända (till 
och med Meddelanden 
nr 19, september 2016)

Ärenden avslutade med 
avslag eller avskrivning

Ännu oavslutade 
ärenden

Tabell 2. Konstnärer 
Magnus Bäckmark, 2007–2015
Thomas Falk, 2007–2011
Carl Anders Breitholtz 2008–2015
Ronny Andersen 2011–2015
Kim Dohm-Hansen 2014–
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den typen av kompositioner och kunde – enligt 
majoriteten – godkännas. En minoritet ansåg att 
mötena mellan färg och färg blev så omfattande 
att vapnet inte borde godkännas.

Naturfärg har behandlats i: 
• Meddelanden 4, febr. 2009, s. 7 (Nyh och 

Scharp)
• Meddelanden 7, sept. 2010, s. 8 (Berlin)

Frågan var här om naturfärg kunde accepteras i 
nyskapade vapen. Fyra ledamöter motsatte sig 
naturfärg, med vissa skillnader i motiveringarna 
för detta, medan tre ledamöter accepterade 
naturfärg i undantagsfall. Majoritetens linje 
ligger emellertid fast och några vapen med 
naturfärg har senare inte godtagits, förutom 
vad gäller påfågelfjädrar vilket är det enda 
undantaget.

Tinkturen purpur har behandlats i: 
• Meddelanden 7, sept. 2010, s. 2–3 (Rund-

ström, Westdahl) 
• Meddelanden 9, sept. 2011, s. 1 (Englaborn)
• Meddelanden 10, febr.  2012, s. 7 (Engla-

born)
• Meddelanden 16, febr. 2015, s. 6 (Eriksson)
 • Meddelanden 18, febr. 2016, s. 6 (Falkljung)
• Meddelanden 18, febr. 2016, s. 7 (Oldmark)
•  Meddelanden 18, febr. 2016, s. 8 (De två 

kalkarnas ölsällskap)

Problemet med purpur är att tinkturen inte 
har förekommit i lika stor omfattning som guld, 
silver, rött, blått, svart och grönt, men att den 
dock finns i ett antal adliga ätters vapen och även 
i nyare vapen inom Försvarsmakten. SVK:s ma-
joritet ansåg i Meddelanden 7, september 2010, 
s. 2–3 (Rundström) att purpur var en av svensk 
heraldisk sed accepterad tinktur. 

SNGH har emellertid vidhållit att purpur 
inte ska godkännas i nyantagna vapen. År 2016 
föranledde detta ett nytt ställningstagande, 
(vapnet Falkljung) där SVK konstaterade att 
purpur existerar i svensk heraldik och sedan 
uttalade följande: 

”Däremot är det – som SVK också tidigare 
framhållit, se det ovan nämnda beslutet betr. 
vapen Rundström – tydligt att tinkturen purpur 
inte förekommit som tinktur på samma sätt som 
blått, rött, svart och grönt. Purpur har förekom-
mit i mindre omfattning än de färgerna. Detta 
kan ge anledning till en viss återhållsamhet med 
tillåtande av purpur vid registrering av nyantagna 
vapen. En motsvarande återhållsamhet har dis-
kuterats beträffande naturfärg, där dock det slut-
liga ställningstagandet blivit att naturfärg inte 
godkänns vid registrering av nyantagna vapen 
(jfr beslut beträffande vapen Nyh och Scharp i 
Meddelanden 4, februari 2009).

Att anse purpur vara en i svensk heraldik 

existerande tinktur samtidigt som den får fö-
rekomma mindre än blått, rött, svart och grönt 
skulle ligga väl i linje med svensk heraldisk sed. 
Exakt vad som ska utgöra skäl för att godta tink-
turen purpur i ett vapen är svårare att generellt 
slå fast. I förevarande fall är skälet bakom tinkt-
urvalet att göra vapnet talande, så att elementet 
-ljung i namnet återspeglas i vapnet. SVK anser 
att detta är ett tillräckligt tungt vägande skäl för 
att tillåta tinkturen purpur i just detta fall och 
godkänner vapnet slutligt.”

Sammanfattningsvis kan alltså sägas, att den 
som numera ansöker om registrering av ett vapen 
där purpur förekommer har en viss uppförsbacke 
framför sig. Det krävs alldeles särskilt bra skäl för 
att denna tinktur ska godkännas.

Pälsverk i hjälmtäcke har behandlats i: 
• Meddelanden 7, sept. 2010, s. 4 (Nordvik)
I detta beslut konstaterade majoriteten att ett 

hjälmtäcke har en färg på utsidan och en metall 
på insidan. Pälsverk accepteras därför inte i ett 
hjälmtäcke. En minoritet ville lämna frågan till 
viss del öppen.

Antal färger
En fråga som inte varit föremål för uttryckligt 
ställningstagande är hur många tinkturer som 
bör förekomma i ett vapen. En tumregel av det 
strängare slaget säger att tinkturerna bör vara 

två, en metall och en färg, men tre tinkturer 
är också helt acceptabelt. Fyra tinkturer är inte 
heller svårt att hitta. Ett exempel på ett vapen 
med fem tinkturer är vapnet för Jonas Per 
Andersson, SV-47. Exemplet visar att det kan 
fungera mycket bra med så många tinkturer. Det 
beror på kompositionen som helhet, och i andra 
fall kan så många tinkturer fungera sämre. Detta 
innebär dock oftast att SVK rekommenderar 
att antagaren minskar antalet tinkturer, men 
det är svårt att avslå en ansökan på den grunden 
eftersom det inte finns någon tillräckligt fast 
heraldisk sed som begränsar tinkturantalet.

Häroldsbilder och allmänna bilder
Häroldsbilders fasta eller relativa bredd har 
behandlats i: 

• Meddelanden 5, sept. 2009, s. 6 (Åman) och 
7 (Sunnqvist)

•  Meddelanden 7, sept. 2010, s. 7 (Nord) och 
7–8 (Langöe)

• Meddelanden 9, sept. 2011, s. 8 (Liliefelt)
• Meddelanden 18, febr. 2016, s. 8 (Axman)
En fråga som har diskuterats upprepade 

gånger mellan SNGH och SVK handlar om 
häroldsbilders fasta eller relativa bredd, dvs. 
kan det finns t.ex. fem bjälkar i en sköld, eller 
ska de beskrivas som strängar bjälkvis? Anses 
häroldsbilder minska proportionerligt efter 

Nyh SV-33. Konstnär: Thomas Falk. Rundström SV-119. Konstnär: Magnus Bäckmark. Andersson SV-47. Konstnär: Magnus Bäckmark.Nordvik SV-122. Konstnär: Carl Anders breitholz.

Bilden justerad jämfört
med bilden i Meddelanden.
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antalet, eller har de en fast bredd, ca en tredjedel 
av skölden? SVK:s majoritet har i Meddelan-
den 5, september 2009, s. 6 (Åman) ansett att 
häroldsbilder minskar proportionerligt i bredd 
utifrån antalet. Det finns stöd för detta synsätt 
i officiella blasoneringar, i Nordisk Heraldisk 
Terminologi och i tysk blasoneringstradition. 
Detsamma gäller enligt beslutet år 2016 när en 
bjälke finns i en stam. 

I Meddelanden 7, september 2010, s. 7–8 
(vapen Langöe) har SVK, i likhet med SNGH, 
ansett att när häroldsbildernas storlek inte styrs 

av att ett fält innehåller samma häroldsbild 
upprepade gånger utan av att det också finns 
en allmän bild, bör det anges att häroldsbilden 
är ”smal”.

Kluven sköld har behandlats i:
• Meddelanden 18, febr. 2016, s. 1 (Janols-

gården)
SVK har ansett att en kluven sköld inte 

kan godtas om den kan uppfattas som en sam-
manställning av två olika vapen. I sådana fall är 
skölden kluven med ett rakt snitt. Är det inte ett 
rakt snitt, utan någon annan form av snitt eller 

skura, utesluts risken för att vapnet ska uppfattas 
som sammanställt av två.

Kvadrering med kors har behandlats i: 
•  Meddelanden 3, sept. 2008, s. 2 (Claus 

Berntsen) och 8 (N.N.)
SVK:s majoritet har ansett vapen kvadrerade 

med kors principiellt acceptabla. Vapnets unici-
tet måste som helhet bedömas efter sedvanliga 
grunder, men uniciteten i de ingående delarna 
måste också bedömas var för sig.

Bomärken och andra icke-heraldiska symboler 
har behandlats i: 

•  Meddelanden 3, sept. 2008, s. 8 (N.N.) 
• Meddelanden 6, febr. 2010, s. 1–2 (Johans-

son).
SVK har ansett att bomärken, för att kunna 

tas in i vapen, ska kunna beskrivas enkelt, klart 
och tydligt med heraldikens begreppsapparat. 
Detsamma gäller övriga typer av symboler från 
andra symbolvärldar. Således kunde en tai-ji-
symbol tas in i ett vapen, blasonerad som två 
hälfter av en rundel avgränsade mot varandra 
av essnitt.

Frågan om en falk måste förses med huva och 
bjällra har behandlats i:

• Meddelanden 10, febr. 2012, s. 8 (Han-
nerfalk)

Huva och bjällra kan vara lämpliga attribut 
för en falk. Detta innebär dock, enligt SVK:s 

majoritet, inte att dessa attribut alltid måste 
förekomma på en falk, inte ens när falken är fläkt.

Frågan om en örn ska beskrivas som fläkt har 
behandlats i: 

• Meddelanden 10, febr. 2012, s. 8 (Peldius)
En örn är fläkt om inte annat anges. I vissa 

fall kan det dock behöva tydliggöras så att örnen 
beskrivs som ”fläkt örn”.

Frågan om en korp kan vara fläkt har be-
handlats i: 

• Meddelanden 16, febr. 2015, s. 5 (Karlsson) 
och s. 6 (Jonsson)

SNGH hade invänt att korpar inte borde vara 
fläkta, eftersom förväxling kunde ske med örn. 
SVK:s majoritet ansåg att en korp kan vara fläkt, 
men att skillnaden mellan fläkt örn och fläkt korp 
inte torde vara tillräcklig för att förväxlingsrisk 
mellan i övrigt lika vapen ska anses utesluten. 
Detsamma gällde korpben-örnben.

Personer i helfigur i sköld har behandlats i: 
• Meddelanden 8, febr. 2011, s. 3 (Claésson)
Här var det fråga om en gårdfarihandlare 

(knalle) i helfigur. I detta fall konstaterades att 
det kunde finnas anledning att avråda från att ha 
personer i helfigur i ett vapen, men enligt majori-
teten i SVK fanns inte skäl för avslag. Minoriteten 
ansåg att det fanns skäl för stor restriktivitet. I just 
detta fall finns det också anledning att diskutera 
tinkturvalet i förhållande till hur personen håller 

Janolsgården SV-328. 
Konstnär: Kim Dohm-Hansen

Johansson SV-95. 
Konstnär: Magnus Bäckmark 

Sanderson SV-77. 
Konstnär: Magnus Bäckmark

Åman SV-31. Konstnär: Magnus Bäckmark. 
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sina attribut – tinkturvalet passar om knallen 
håller dem framför sig men inte om de hålls som 
i exempelteckningen, jfr den senare registreringen 
i Skandinavisk Vapenrulla, SVR-752/2015.

Begrepp
Begreppet ”genomgående” har behandlats i: 

• Meddelanden 6, febr. 2010, s. 7 (Sanderson)
• Meddelanden 16, febr. 2015, s. 6 (Anderberg)
Med ”genomgående” förstås ”gående från 

kant till kant”, även om det är fråga om ett klö-
verbladskors, vars uddar då möter sköldkanten. 
Ett andreaskors är normalt genomgående varför 
detta inte behöver anges uttryckligen.

Begreppet ”svävande” har behandlats i:
• Meddelanden 18, febr. 2016, s. 6 (Norstedt-

Moberg)
En oval är normalt svävande varför detta inte 

behöver anges uttryckligen.
Begreppet ”knappharka” har behandlats i: 
• Meddelanden 7, sept. 2010, s. 2 (Risbecker)
SVK:s majoritet ansåg att ett mer preciserat 

begrepp mycket väl kan användas, även om den 
bildmässiga skillnaden – i detta fall mellan arm-
borst och knappharka – kan bli mindre framträ-
dande. Detta hänger samman med bedömningen 
av förväxlingsbarhet – att olika begrepp används 
hindrar inte att armborst och knappharka ändå 
är förväxlingsbara. 

Begreppet ”mansardskura” har behandlats i:
• Meddelanden 17, sept. 2015, s. 5 (Alexan-

dersson)
I anslutning till mansardtak, som har en ka-

rakteristisk profil, har mansardskura godtagits 
som ett nytt begrepp. Beträffande bland annat 
spetsskura och ulvtandsskura kan hänvisas till en 
artikel i Vapenbilden 85:2011 s. 21.

Begreppen ”plym” och ”fjäder” har behand-
lats i:

• Meddelanden 7, sept. 2010, s. 5 (Wase) och 
7 (Svensson)

En plym kan vara en fjäderbuske eller en större 
prydnadsfjäder. ”Tre strutsplymer” och ”tre 
strutsfjädrar” är enligt SVK:s majoritet samma 
sak. En minoritet ansåg att en plym består av 
flera fjädrar.

Begreppet ”roslagsskuta” har behandlats i:
• Meddelanden 18, febr. 2016, s. 7 (Oldmark)
Roslagsskuta förekommer i officiell svensk 

heraldik och är mer precist än ”enmastat skepp”, 
varför det kan användas i en blasonering.

Begreppet ”sjögrip” har behandlats i:
• Meddelanden 7, sept. 2010, s. 5 (Sjögrip)
En sjögrip är en sammansättning av över-

kroppen av en grip och stjärten av en fisk. Detta 
ansluter till sjölejon, sjöörn och sjöhäst.

Begreppet ”serbisk gusle” har behandlats i:
• Meddelanden 11, sept. 2012, s. 2 (Ilic) 

Gusle är ett sydslaviskt musikinstrument med 
en eller två strängar. 

Begreppen ”störtad” (”nedvänd”) och ”nedskju-
tande” har behandlats i: 

• Meddelanden 16, febr. 2015, s. 6 (Kallur)
SVK fann här att ”störtad” avsåg hur en pil, 

som det var fråga om i vapnet, var riktad, medan 
”nedskjutande” innebar att inte hela pilen var 
synlig utan att det begreppet klargjorde vilken 
del av pilen som stack ned i det nedre fältet.

Begreppen ”trebergssnitt” och ”treberg”, ”snitt” 
och ”skura” har behandlats i: 

• Meddelanden 14, febr. 2014, s. 5 (Håberget) 
• Meddelanden 16, febr. 2015, s. 7 (Col-

liander)
Ett treberg är ett slags stam, medan ett 

trebergssnitt är en delningslinje som kan före-
komma t.ex. mitt i skölden. 

Begreppet ”smal” om häroldsbild, se ovan, 
Häroldsbilders fasta eller relativa bredd.

Förväxlingsbarhet
Förväxlingsbarhet har behandlats i: 

• Meddelanden 3, sept. 2008, s. 3 (Lostedt) 
och 7 (N.N.)

• Meddelanden 7, sept. 2010, s. 2–3 (Rund-
ström)

• Meddelanden 10, febr. 2012, s. 2–3 (Friis), 
4 (Möller) och 7–8 (Meynert) 

• Meddelanden 12, febr. 2013, s. 8 (N.N.)
• Meddelanden 15, sept. 2014, s. 4 (Anderberg)
Dessa ställningstaganden är svåra att sam-

manfatta eftersom de beror på en jämförelse med 
liknande vapen i det enskilda fallet. Djurhuvuden 
av olika djurarter kan vara förväxlingsbara, men 
förväxlingsrisken kan undvikas om det görs ett 
tillägg med annan tinktur (Meddelanden 3, sep-
tember 2008, s. 3, Lostedt). I Meddelanden 10, 
februari 2012, s. 2–3 (Friis) ansågs tre skillnader 
vara tillräckligt för att motverka den likhet som 
fanns i att det i både ett äldre och det nya vapnet 
fanns tre ekorrar. I Meddelanden 10, februari 
2012, s. 7–8 (Meynert) ansågs att två skillnader 
– en i form av delning medelst skura och en i 
form av tinkturskillnad – var tillräckligt för att 
det nya vapnet skulle kunna godkännas. Beslutet 
år 2014 avsåg frågan hur ett vapen ska förhålla sig 
till en kategori vapen som utformas enligt en viss 
princip (i detta fall tingsrättsvapen).

Tre öppna kronor, två över en, har i egenskap 
av Sveriges riksvapen ett särskilt skydd. Vapen 
som utöver andra figurer innehåller de tre kro-
norna registreras därför inte (Meddelanden 12, 
februari 2013, s. 8, N.N.). Ett särskilt problem 
utgörs av Vasa-ättens vapen, eftersom det är 
oklart vad som utgör sköldemärket. Mot den 
bakgrunden ansågs ett vapen med en orrstjärt 
inte kunna godkännas (Meddelanden 3, sep-

Ilic SV-200. Konstnär: Ronny Andersen Lostedt SV-45. Konstnär: Magnus BäckmarkOldmark SV-318. Konstnär: Kim Dohm-HansenAlexandersson SV-322. Konstnär: Kim Dohm-Hansen 
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tember 2008, s. 7, N.N.). En dubbelörn har inte 
godkänts i en hjälmprydnad, eftersom den är en 
tysk och rysk kejserlig symbol (Meddelanden 7, 
september 2010, s. 2–3, Rundström).

Skölden är det väsentliga känneteckens-
bärande elementet. Det får fortfarande anses 
ganska oklart vad som krävs i fråga om hur lika 
hjälmprydnader får vara utan att det uppstår ett 
problem. I Meddelanden 10, februari 2012, s. 4 
(Möller) konstaterades att släkten Möller kan 
föra samma hjälmprydnad som släkten Modéer 
eftersom det agnatiskt är samma släkt.

Förväxlingsbarhet contra precisering i blasone-
ring har behandlats i:  

• Meddelanden 7, sept. 2010, s. 2 (Risbecker)
• Meddelanden 10, febr. 2012, s. 8 (Han-

nerfalk)
• Meddelanden 16, febr. 2015, s. 5 (Karlsson) 

och s. 6 (Jonsson)
• Meddelanden 18, febr. 2016, s. 2 (Wiechel)
• Meddelanden 18, febr. 2016, s. 7 (Oldmark)
• Meddelanden 19, sept. 2016, s. 7 (Arreskows 

släktförening)
De två besluten år 2015 har tagits upp ovan 

under Frågan om en korp kan vara fläkt. Även om 
en korp kan vara fläkt, torde skillnaden mellan 
fläkt örn och fläkt korp inte vara tillräcklig för 
att förväxlingsrisk mellan i övrigt lika vapen 
ska anses utesluten. Detsamma gällde korpben-

örnben, samt i beslutet år 2010 knappharka-
armborst, 2012 falk-örn och i beslutet år 2016 
(Wiechel) roslagsskuta-enmastat skepp. Detta 
innebär att precisionen i blasoneringen är en sak, 
bedömningen av förväxlingsbarhet en annan. I 
Meddelanden 18, februari 2016, s. 2 (Wiechel) 
konstaterades dock att preciseringen ”andinska 
kondorvingar” i förhållande till övriga kon-
dorvingar inte var av sådan betydelse för den 
konstnärliga framställningen att det borde anges. 
Detsamma konstaterades år 2016 beträffande 
den exakta utformningen av en svävande sparre. 
Angivande av ”klackförsedda skänklar” skulle 
enligt SVK i onödan låsa vapnets utformning 
till en viss stil.

Bedömning av vapen med hävd har behand-
lats i: 

• Meddelanden 9, sept. 2011, s. 5 (Tenggren)
• Meddelanden 11, sept. 2012, s. 1 (Hacksell) 

och 5 (Olbers) 
• Meddelanden 13, sept. 2013, s. 3 (Herlitz)
• Meddelanden 15, sept. 2014, s. 4 (Busck) 
• Meddelanden 16, febr. 2015, s. 8 (N.N.)
Genomgående är här att om ett vapen är 

belagt och har använts i släkten i t.ex. sigill kan 
en agnatisk ättling registrera det, även om det 
inte är unikt i förhållande till andra vapen. Det 
förutsätts dock en viss kontinuitet i användandet 
av t.ex. ett släktnamn som kan kopplas till vapnet.

Betydelsen av att ett vapen registrerats i Skan-
dinavisk Vapenrulla har behandlats i:

• Meddelanden 5, sept. 2009, s. 8 (N.N.) 
I detta speciella fall hade ett vapen förts av 

en landskommun efter fastställelse av Kungl. 
Maj:t. Landskommunen hade upphört, ett 
liknande vapen hade registrerats för sökanden i 
Skandinavisk Vapenrulla, och landskommunens 
vapen hade därefter återregistrerats. SVK ansåg 
sig inte bundet av registreringen i Skandinavisk 
Vapenrulla och tog pga. förväxlingsrisken inte 
in vapnet i Svenskt Vapenregister.

Övrigt
Avslag av hjälmprydnad kan även medföra avslag 
av sköld: 

• Meddelanden 3, sept. 2008, s. 8 (N.N.)
I detta något speciella fall fanns det inget 

hinder mot att godkänna skölden, men det var 
känt för SVK att sökanden – ett aktiebolag – 
använde vapnet med sköldhållare och med en 
hjälmprydnad i form av ett H krönt av kunglig 
krona. SVK ansåg att det fanns en risk för att ett 
godkännande av skölden skulle missuppfattas så 
att det omfattade även dessa attribut, och därför 
meddelades inget godkännande för registrering 
av enbart skölden. 

Blasonering contra bild: 
• Meddelanden 8, febr. 2011, s. 2 (Jäger)

Emellanåt uppkommer en diskussion med 
antagaren om hur fritt en blasonering kommer 
att kunna tolkas av en konstnär. I detta fall, där 
godkännandet avsåg en hjälmprydnad innehål-
lande en borg, har SVK ansett det lämpligt att ut-
tryckligen ange att godkännandet inte innefattar 
att denna ”borg” tecknas som ett tvåvåningshus 
med sadeltak.

Framtiden
Avslutningsvis ska sägas något om framtiden, 
utöver att granskningen ska fortsätta på i allt 
väsentligt samma sätt som hittills. 

Register ska utarbetas. Det behövs ett heral-
diskt-systematiskt register och ett namnregister, 
som ska läggas på hemsidan. En ny hemsida är 
under uppbyggnad. En omfattande arbetsinstats 
behövs för att flytta text och bilder från den 
gamla hemsidan till den nya. SVK och SHF:s 
webbredaktör Stefan Bede tar tacksamt emot 
hjälp från intresserade och kunniga medlemmar. 

Arbete pågår också med att bearbeta några 
olika uppsättningar goda råd till vapenantagare 
till en ny version. En sådan text skulle kunna 
vara till nytta för att besvara de frågor en vapen-
antagare ofta ställer sig under arbetet med ett 
nytt vapen. a

Martin Sunnqvist

Verma SV-72. Konstnär: T. Falk och K. Dohm-Hansen 
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RECENSION

Katie Stevens och Barbara Gribling har åter satt 
samman en antologi av heraldiska artiklar som 
belyser sitt ämne djupare än vi är vana vid. Den-
na gång handlar det om ordensväsendets och 
det ädla riddarväsendets framväxt, och de gör 
det genom att låta en rad experter exemplifiera 
kring temat utifrån sina egna expertområden.

Redan bokens titel ”Chivalry and the medieval 
past” visar att syftet är att gå till djupet med 
ordensväsendets föreställning om att det har något 
med medeltiden att göra. Varje författare visar 
snarare tvärtom vilken romantisk sagobild man 
målat upp av medeltiden i sina försök att återskapa 
den. Författarna visar därmed hur historia 
förvanskas i syfte att stödja en ideologi. Ibland 
harmlöst, ibland med våldsamt dödligt resultat.

För en skandinav är framför allt Antti Matik-
kalas bidrag ”Creating a medieval past for the 
Swedish orders of knighthood” intressant efter-
som författaren här djupare och mer metodiskt 
än jag någonsin sett, går igenom historien bakom 
Serafimerordens och Svärdsordens tillkomst. Ma-
tikkala visar att man 1748 ingalunda plockade upp 
ett medeltida arv utan att det alltsedan 1500-talet 
hade funnits forskare runt om i Europa som hållit 
bilden av den medeltida Serafimerorden vid liv. 
Matikkala visar också att svenska forskare, när 
de konfronterades med dessa uppgifter, alltid tog 
avstånd från dem. Det gjorde de ända fram till 
mitten av 1700-talet då källkritikens sköld tycks 
ha splittrats.

Stefan Goebel är aktuell i sin granskning av 
slaget vid Tannenberg 1410 och det slag under 
första världskriget som stod alldeles intill. Det 
första förlorade Tyska orden, det andra vann 

Tyska armén. Segern 1914 kom att användas i 
propagandan under båda världskrigen, men var 
en alltigenom falsk beskrivning av det som hände 
under medeltiden där den slaviska folkstammen 
förklarades opålitlig, våldsam och mindervärdig. 
På samma sätt har vi de senaste tjugo åren dels 
sett en hyllning av slaget på Trastfältet i Serbien 
som kom att motivera folkmord på muslimer, 
dels IS falska kalifat som med påstådda historiska 
argument försvarar sin rätt att mörda människor 
med fel tro, såväl kristna som muslimer.

Bland de andra skribenterna märks Rosemary 
Mitchell, Paul Pickering, Steven C Huges, Barbara 
Gribling, Peter N Lindfield och David Allan. Alla 
med läsvärda och bildande artiklar.

Som historiker med expertkunskap ser jag att 
vi heraldiker har en viktig uppgift här. Genom 
att bevara traditionerna och minnet av historien 
kan vi förhindra att de missbrukas av ideologiska 
skäl. Vi ska lära av historien för att skapa en bättre 
framtid, vi ska inte återskapa den.

Jesper Wasling

Medeltidens 
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