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Den svenska flaggan i kungliga och adliga vapen
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Svenska fanor i 
adelsvapen

Jesper Wasling
Redaktör för Vapenbilden

Ännu ett nummer av Vapenbilden fylld med ett 
spritt heraldiskt material.

Huvudartikeln denna gång är Tomas Bragesjös 
genomgång av den svenska flaggan i framför allt 
adliga vapen. När började de, vem har dem och 
varför? Det visar sig att förvånansvärt många har 
anknytning till sjöfart. Det är uppenbart att den 
svenska flaggan i dessa vapen inte förknippas med 
Sverige som land utan med svensk sjöfart och 
marina stridskrafter. Tomas Bragesjö säger själv 
att hans artikel endast är en första genomgång 
så känner du till fler vapen är du välkommen att 
komplettera i en kommande artikel.

I två artiklar tar vi upp teoretisk heraldik. 
Den ena på en enklare nivå för nybörjaren (om 
hjälmprydnader) och den andra för mer insatta 
(om häroldbildernas terminologi). Just denna 
blandning tror vi ger både introduktion till 
ämnet och en fördjupning.

Nära dessa ligger även Marcus Karlssons arti-
kel om hur han resonerade när han skapade ett 
nytt släktvapen. Den här typen av artiklar ser vi 
gärna mer av. Kanske har du någon idé.

Och så har vi Mats Perssons artikel om Tyresö 
slott, som i sista stund lyftes ut ur förra numret 
men tyvärr då fanns kvar i redaktionsspalten

Vi hoppas att ni också är nöjda med innehållet 
och nästa nummer kommer i september.
 “Dödens heraldik och 

genealogi”
Riddarhuset i Stockholm söndag 15 oktober

Ett seminarium som belyser olika aspekter av 
detta spännande tema.
Arrangörer är Svenska Heraldiska Föreningen 
och Riddarhuset
Mer information kommer framöver.

Se hit, 
konstnärer

Till vintern arrangerar vi i 
SHF en heraldisk dag för dig 

som vill utveckla ditt heraldiska konstnärskap. 

Under ledning av Davor Zovko och Jesper Wasling 
introduceras du i heraldiskt konstnärskap, olika 
målningstekniker och konsten att komponera ett 
vapen snyggt och korrekt.

Dagen är främst avsedd för heraldiska konst-
närer, övriga får delta i mån av plats.

Mer information i nästa nummer av Vapen-
bilden.

Redaktionen

Nominera en medaljör
Har du förslag på heraldiska förtjänstmedaljörer? 

Skicka då ditt förslag till ordförande Henric 
Åsklund (henric@heraldik.se). Du behöver inte 
nominera, namnet räcker.

Redaktionen

Vapenbilden

Tidskriften Vapenbilden utges av Svenska Heraldiska 
Föreningen i samarbete med Heraldiska Samfundet.
Utkommer med fyra nummer per år. Upplaga 800 ex.

Redaktion

Redaktör Jesper Wasling,

Kullagatan 3, 504 58 Borås

Tfn 033 – 10 70 35, jesper@heraldik.se

Stefan Bede, bede@heraldik.se 

Marcus Karlsson, marcus@heraldik.se

Eduardo Pazikas, epazikas@heraldik.se

Elias Sonnek, elias@heraldik.se

Pontus Rosenqvist, 

Layout och sättning, rosenqvist@heraldik.se

Svenska Heraldiska Föreningen

Medlemskap:

Årsavgift 150 kronor för boende i Sverige, 

200 kronor för boende utomlands, 

50 kronor för annan familjemedlem.

Plusgiro 22 27 90 - 8

Kontaktpersoner:

Ordföranden Henric Åsklund

Ekoxevägen 9, 247 35 Södra Sandby

Tfn 046 – 575 34, henric@heraldik.se

Sekreteraren Sami Nahas

Rådjursstigen 32, 170 76  Solna

Tfn 08-85 20 57, sami@heraldik.se

Webbadress

http://www.heraldik.se

Heraldiska Samfundet

Kontaktperson:
Sekreteraren Magnus Bäckmark

   Svinningevägen 38, 184 92 Åkersberga

   Tfn 08 – 756 37 90, magnus@heraldik.se

Tryck

Exakta Print, Borås. 

ISSN: 0349–0602

Omslagsbild

7:e April 2017, Stockholm i sorg efter terrordådet



110:2017 Vapenbilden   54   Vapenbilden 110:2017

Månget spännande föredrag, trenne veteraner 
som belönades och ett årsmöte avklarat på 
ny rekordtid. Stämman i Göteborg visade upp 
svensk heraldik från sin allra bästa sida. 

Ett tjugotal medlemmar mötte den 4 mars upp 
i Göteborg för att avgöra föreningens närmsta 
framtid, hylla årets medaljörer och umgås i 
heraldiskt sällskap. 

Tre ullsaxar
Årets medaljörer är unika på tre sätt. Det är första 
gången föreningen utser en styrelseledamot till 
medaljör, och denna gång var de tre. Det är 
första gången föreningen utser en boråsare till 
medaljör och denna gång var de tre. Det är 

också första gången som 
föreningen utser någon ur 
Borås Heraldiska Förening 
till medaljör och denna 
gång var de tre. Och som 
av en ren slump har nämnda 

förenings vapensköld tre ullsaxar. 
De tre medaljörerna var Stefan Bede, Jesper 
Wasling och Henric Åsklund. Om dem har 
det skrivits mycket, inte minst i Vapenbilden 

108:2016. Därför räcker det kort att förklara 
att de fick medaljen för dels lång tjänst i 
föreningen, dels extraordinära insatser för svensk 
heraldik inom andra områden. Stefan Bede 
har på egen hand förekommit mer i riksmedia 
än övriga svenska heraldiker tillsammans de 
senaste 25 åren. Jesper Wasling är den mest 
produktive heraldiske författaren under samma 
tidsperiod och Henric Åsklund har mer än någon 
styrelseaktiv i Norden verkat för att binda ihop 
de många heraldiska viljor som finns runt hela 
Skandinavien.  

Föredrag och visning gav mersmak
Liksom tidigare år höll medaljörerna var sitt 
föredrag och två av dessa kommer under året 
delvis att återkomma i Vapenbilden i form 
av artiklar. Det gäller Stefans Bedes föredrag 
om japanska kamon där han förklarade deras 
tillkomst och utveckling under framför allt 
medeltiden och fram till 1800-talet samt hur 
likartad utvecklingen har varit den europeiska 
heraldiken. Jesper Wasling tog upp 1400-talet 
som den heraldiska brytpunkten då heraldiken 
lämnade sin uppgift att identifiera en person 
till att bli ett sätt att identifiera en persons 

Stämma i Göteborg

status. Henric Åsklund tog sig an att beskriva 
förtjänstmedaljens tillkomst och utveckling de 
femton år den har funnits. 

Än mer spännande och upplyftande var Len-
nart Palms föredrag om Tyska kyrkans hemlig-
heter. Lennart har under flera år arbetat med att 
utforska svenska gravkryptor i svenska kyrkor. 
Det är en fantastisk kulturskatt som finns i dess 
gömmor och det är sällan man som besökare i 
en kyrka får chansen att blicka in i dem. Denna 
gång öppnades det på förlåten till åtminstone 
Aschebergska gravkoret i Göteborg. 

Under ett lärt och humoristiskt föredrag gui-
dades de närvarande genom den Aschebergska 
familjens historia och dess heraldiska följder. 

Rekordsnabb stämma
Årets stämma leddes av hedersordförande 
Ingemar Apelstig. Med van hand guidade han 
förningen genom årsmötets alla punkter på 
endast 22 minuter. Snabbheten berodde till 
största delen på att det inte fanns några motioner 
att ta ställning till. Endast redogörelse för 
föreningens ekonomi, som är god, val av styrelse, 
revisorer och valberedning för verksamhetsåret 
2017. 

Såväl revisorer, Ingemar Apelstig , Kenneth 
Wulcan och Martin Sunnqvist, som val-
beredning , Martin Sunnqvist och Marcus 
Karlsson, omvaldes. I styrelsen hade såväl Marko 
Arosilta (2011-2016) som Kim Dohm-Hansen 
(2015-2016) avsagt sig omval. De två har på var 
sitt sätt tillfört styrelsen mycket och föreningen 
avtackade dem därför med visst vemod. Dock 
kvarstår de som aktiva; Marko som ansvarig för 
föreningens sommaraktiviteter och Kim som 
ledamot och tecknare i Svenska vapenkollegiet. a

Redaktionen

FÖRENINGSNYTTFÖRENINGSNYTT

1: Lennart Palm och Henric Åsklund lyfter på locket till Aschebergs kista.  2: Claus K Berntsen med fanspetsen. 3: Göteborgs stadsvapen anno 1716.                4: Marko Arosilta avtackades.  5:Detalj av förtjänstmedaljens diplom.  6: Martin Trägen, Sami Nahas,  Marko Arosilta och Lennart Palm 
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När man är ny i en verksamhet eller på en 
plats, är ingenting självklart eller givet. Att se 
kommunvapnet på många platser i kommunen 
samt i många olika avbildningar, är kanske 
självklart för Enköpingsborna. Men inte för 
mig. Som nyanställd i Enköping slogs jag di-
rekt av att kommunens vapen finns exponerat 
på många platser runt om i staden, både utom-
hus och inomhus.

Enköpings kommunvapen (i blått fyra i kors 
ställda frånvända liljor av guld) fastställdes 1928 
av H. M. Konungen. Vapnet har sina rötter i 
medeltiden och ska ha förekommit redan på ett 
sigill från 1300-talet. Eftersom jungfru Maria 
var skyddspatron för församlingen i Enköping 
och eftersom liljan är den oftast förekommande 
heraldiska symbolen för jungfru Maria, är det 
inte svårt att tänka sig vad vapnet symboliserar. 
Den äldsta bevarade kyrkan på orten heter 
Vårfrukyrkan och räknas som en av Sveriges 
äldsta. 

Man ska också nämna att tre liljor symboli-
serar den Heliga treenigheten varför jag vågar 
tro att vapnet utgör en kombination av dessa 
två symboler. Kombinationen förstärks också 
genom att liljorna placerades i kors. Ur heraldisk 
synvinkel är detta ett unikt, heraldiskt riktigt och 
mycket vackert vapen.

Genomtänkta exponeringar av vapnet
I Enköping kan man se många olika avbildningar 
av kommunvapnet: på fasader, torg,  stenplattor, 
i kommunhuset och på enskilda kontor. 
Avbildningar är inte bara många, de är också 
av relativt god kvalitet, såväl konstnärligt som 
materialmässigt. Inte heller god variation saknas.

Enköpings kommunvapen är inte bara he-
raldiskt riktigt utan är ett exempel på vacker, 
traditionell heraldik. Därför är det inte konstigt 
att Enköpings kommun visar och vårdar sin 
gamla, värdefulla historiska skatt med sådan 
omsorg och stolthet.

Denna skatt är också värd att med några 
bilder presenteras till svenska heraldiska läsare, 
särskilt idag när det i medierna livligt diskuteras 
om kommuner som leker med tankar om att 
ersätta sina kommunvapen med rotlösa och 
modekänsliga logotyper. I detta avseende får 
Enköping gärna ses som en förebild. Det finns 
säkert fler kommuner som vårdar sitt heraldiska 
arv lika omsorgsfullt som Enköping. Hoppas 
att sådana kommuner också uppmärksammas 
i Vapenbilden och att denna lilla artikel blir en 
start på en serie med samma tema.a

 Davor Zovko

Enköping, en kommun som med 
rätta uppskattar sitt vapen

Bilder (från övre vänstra hörnet)
_ Kommunens vapen - ett självklart motiv på kommunhusets fasad.
_ Kommunens vackra vapen passar även på busstationernas glasrutor, soptunnor och gatstenar.
_ Ett staket utanför vuxenutbildningens lokaler pryds av liljor från kommunens vapen.
_ Enköpings torg är prytt med kommunens vackra vapenfanor.
_ En avbildning av vapnet återfinns på kommunhusets golv och är utfört som ett slags ”intarsia” i linoleum.
_ Många glasrutor inomhus erbjuder bra plats för exponering av kommunens vapen.
_ Slutligen, inte konstigt att författaren av denna artikel, som själv är heraldiker, med stolthet visar kommunens vapen avbildat 
på en bordsflagga.
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Svenska flaggan är en omtyckt symbol, så om-
tyckt att den har letat sig in i ett landskapsva-
pen och flera adelsvapen.  Bilderna i artikeln är 
till största delen hämtade från Adelsvapen.com

Jag kikade nyligen på de olika Trolle- och 
Ugglaätternas vapen och då kopplade jag genast 
till Vapenbildens artiklar om svenska fanor och en 
sak som inte togs upp nämligen fanan på sköldar 
eller som hjälmprydnad. Jag började fundera lite 
om min hypotes var att Svenska  flaggan inte bara 
finns hos af Trolle och friherre Uggla utan även 
förekommer i flera andra ätters vapen. En snabb 
blick i boken Svensk adelsheraldik visade att jag 
var inne på rätt spår, att fler vapen hade en svensk 
flagga. Av nyfikenhet började jag spåra upp alla de 
vapen som använder den svenska fanan. 

Men att hitta alla de vapnen är inte lätt. 
Förutom Svensk adelsheraldik använde jag även 
databasen Källan, som var till stor hjälp. Man 
är glad att man lever nutid. Det måste ha varit 
jobbigt att vara härold innan dataåldern när man 
skulle skapa nya unika vapen. För tiden som går åt 

att hitta ett givet tema i alla vapenböcker är lång.
De vapen som är listade här hittade jag via 

Google och några slumpmässiga uppslag från 
svensk Vapen-CD och jag fick utöver det några 
tips på ätter av Jesper Wasling. Jag lyckades även 
hitta tre vapen med svensk-norska örlogsflaggan 
på hjälmen. Det finns säkert fler vapen på temat, 
både adliga och kanske även borgliga. 

När man ser på dessa vapen sammantaget så 
är det tydligt att svenska fanor kopplas ihop med 
örlogsflottan. Det visar att den svenska flaggan inte 
i första hand uppfattades som en flagga för riket 
Sverige utan för riket Sveriges marina stridskrafter.

Offentliga vapen 
Finska landskapet Egentliga Finlands vapen
Vapnet har med en guldhjälm med guldkrona 
ovanför sig och två svenska tvåtungade fanor 
som sitter på lansar på hjälmens sidor. Vapnet vill 
säga att det är komponerat och förlänat direkt av 
kungen och understryker Finlands status som en 
viktig del av riket. 

Släktvapen
af Trolle, A2105
Ätten härstammar enligt uppgifter från Danmark 
genom giftermål mellan två befr yndade 
ättegrenar. Konteramiralen Georg Herman 
Trolle inträdde i svensk tjänst och blev adlad 
1758 under namnet af Trolle. Ätten fick ett eget 
vapen delvis baserat på Trolle ättens vapen. Ätten 
blev senare genom generalamiralen Henric af 
Trolle en kommendörs ätt. Som hjälmprydnad 
blev det två svenska tretungade flaggor och 
mellan flaggorna ett trollhuvud för att markera 
Trolle ätten och svenska amiral graden. 

Uggla, F69
Amiralen Claes Uggla upphöjdes 1676 till friherre. 
Som vapenförbättring blev skölden kvadrerad 
med två kanoner i fält 1 och 4 och en krona 
med två svenska tretungade flaggor i fält 2 och 
3 och med ätten Ugglas vapen som hjärtsköld. 
Skölden fick två hjälmar och en friherrekrona. 
Ovanpå friherrekronan placerades svenska flaggor. 
Symboliken i det är fallet är att ätten försvarar riket. 

Ankarstierna, A1142 och 1143 samt F96
Cornelius Thijsen blev adlad 1688 och 
friherre under namnet Anckarstierna. Han 
var  amiralgeneral-löjtnant vilket ses dels 
på sköldmotivet med ankare i fält ett och 
fyra och en båt på hjärtskölden och dels på 
massor av svenska flaggor runt skölden och på 
hjälmprydnaden. 

Nordenskjöld, F357 
Viceamiralen Otto Henrik Nordenskjöld 
upphöjdes 1815 till friherre av Karl XIII. Som 
vapenförbättring tillkom sköldhållare i form 
av delfiner. Skölden fick två hjälmar och en 
friherrekrona. På vänstra hjälmen den gamla 
hjälmprydnaden. På 
den högre hjälmen 
en kommandostav 
m e l lan  en  s vens k 
örlogsflagga till höger 
samt en fransk och en 
dansk örlogsflagga till 
vänster. 

Den svenska flaggan 
i kungliga och adliga 
vapen

Egentliga Finlands vapen

A2105

A1142, A1143 & F96

F69

F357
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Nordensköld, F394 
Amiralen Otto Gustaf Nordensköld upphöjdes 
1841 till friherrlig rang av Karl XIV Johan. 
Som vapenförbättring tillkom en gyllene kant 
med spikar runt stamvapnet. Skölden fick 
även två sköldhållare runt skölden i form av 
två män, en men med svärd och en med yxa. 
Skölden fick en även en friherrekrona och två 
hjälmar. Karl XIV Johans monogram hamnade 
ovanpå friherrekronan och den vänstra hjälmen 
fick den gamla hjälmprydnaden. Den högre 
hjälmen fick som hjälmprydnad två flaggor, 
den kungliga svenska och norska örlogsflaggan, 
och den kungliga storbritanniska flaggan med 
en hök emellan sig. Symboliken är Otto Gustaf 
Nordensköld befordrades till amiral av Karl 
XIV Johan. Släkten adlad 1751, men då utan 
svenska fanor. 

von Utfall, A1502 och 1509
Ätten härstammar ifrån Bohuslän och har med 
ett torn med två tretungade svenska fanor som 
hjälmprydnad. Kanske ville man markera ättens 

ursprung där tornet anspelar på Bohus fästning 
och att Bohuslän blivit svenskt. Bröderna 
Johan (amiral), Peter (Kommendör), Jakob 
(amiralitetslöjtnant ) och Carl (livdrabant) 
adlades 1716. De äldre bröderna Vilhelm 
(Kommerspresident) och Christian (major) 
adlades 1716 med samma namn och vapen, men 
under nummer 1509. Systersöner till Johan Kuyl, 
adlad Kuylenstierna

Kuylenstierna, A1304
A m i r a l i t e t s l ö j t n a n t 
Johan Kuyl, adlades 1693 
Kuylenstierna .  R e dan 
fadern, amiralitetskaptenen 
Vilhelm Jansson Kuyl hade 
lovats adelskap men detta hann inte bli verkställt. 

Ankarcrona, A1965
Adlad 1751. Assessors fullmakt och verksam i 
sjöstaden Karlskrona. I övrigt handelsman och 
fabrikör. På hjälmen den svenska tretungade 
fanan och brittiska Red ensign. 

Mannerfelt, A775
Majoren Måns Assarsson blev 1665 adlad 
Mannerfelt. Han började som bysseskytt vid 
flottan 1633, sedan konstapel vid flottan innan 
han inträdde i holländsk örlogstjänst efter att han 
rymde efter ett dråp på en borgare i Stockholm. 
Han återvände sedan till svensk tjänst med 
benådningsbrev och deltog i sjökriget mot Danmark 
1644. Skölden har en kanon för att markera 
sin tid som artillerikapten. Hjälmprydnaden 
fick sex svenska tretungade fanor. Han deltog 
under år 1658 i stora flottans operationer mot 
Danmark ombord på skeppet Draken och särskilt 
i sjöstriden i Öresund 1658-10-29 då han enligt 
sköldebrevet »erövrade på skeppet Draken det 
holländska amiralskeppet Brederode».

Gyllenskepp, A902
Vilhelm Hansson föddes 1643 och adlades 
Gyllenskepp 1676. Han började som volontär vid 
amiralitetet 1660. Sedan arklimästare i engelsk 
tjänst 1663 och konstapel 1664. Överlöjtnant vid 
amiralitetet i Sverige 1673-12-17. Kapten därst. 

1675-06-17. Kommendör vid amiralitetet 1677-
04-24. Chef för konungens jakter 1675–1680. 

Sparre af Söfdeborg, A66
Svenska flaggan är inte med i det friherrliga 
vapnet F11, som är från tiden före svenska 
flaggan var etablerad.  Claes Sparre upphöjdes 
1719 till greve Sparre af Söfdeborg. Tidigare i 
karriären tjänade han även i holländsk tjänst. 
Den adlade gjorde karriär i flottan och blev 
riksråd samt president i amiralitetskollegium.

Ankarsparre, A2180
Ätten har en tretungad svensk flagga som 
hjälmprydnad och även en gul och blå fana. 
Hjälmprydnaden symboliserar den militära 
karriären, den adlade Johan Tingwall blev överste 
men var även verksam i flottan. Adlad 1802. 

af Cristiernin, A2147
Ätten har som hjälmprydnad en svensk tretungad 
flagga och brittiska Red ensign för att påminna om 
hans tjänstgöring i brittiska flottan. Adlad 1783. 

F394

A1502 & 1509 A1965

A1304

A775

A902

A66

A2180

A2147
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Gyllensköld, F365.
På ena hjälmen två svensk-norska tretungade 
örlogsflaggor och bepansrad arm hållande en 
treudd mellan flaggorna. Flaggorna markerar 
att Carl Edvard Gyllensköld blev befordrad 
till konteramiral. Adlad 1805 på sin mammas 
styvfars namn. 

Stiernstam, A2024
Ätten Stiernstam förde en svensk tretungad 
flagga och en hel blå flagga om hjälmprydnad. 
Symboliken är att den adlade Lars Mozelius var 
amiralitetskammarråd. Adlad 1770.

af Puke, A2167 och F328 samt G122
De olika ätte-grenarna har bl.a. två tretungade 
svenska flaggor som hjälmprydnad. Den adlade 
Johan Puke blev först adlad 1797 af Puke, 
sedan upphöjd till friherre sedan till greve men 
villkoret att huvudmannen har grevlig värdighet. 
Den adlade gjorde karriär i flottan och blev 
generalamiral.

af Klinteberg, A2188 och F369
Överstelöjtnanten samt chefen för konstruktions-
departementet vid örlogsflottan, Fredrik Ludvig 
Klinteberg blev 1807-02-06 adlad af Klinteberg. 
I ett fält i skölden finns en svensk flagga och 
det finns även en svenskt tretungad flagga som 
hjälmprydnad. Notera även halvmåneflaggan 
och halvmånesymbolen som kommer sig av att 
den adlade blev utsänd till Turkiet för att hjälpa 
till i skeppsbyggen. En gren blev senare upphöjd 
till friherrar.

Taube af Odenkat, F110 och G112
Amiralen Evert Fredrik Taube upphöjdes till 
friherre 1692. Ätten fick tretungade Svenska 
flaggor på ena hjälmen. Den adlades son 
amiralen Evert Didrik upphöjdes till greve 1734. 
I den vapenförbättringen tillkom bl.a. ett skepp 
med en svensk flagga på.

Wachtmeister af Johannishus, G25
Hans Wachtmeister af Johannishus upphöjdes 
till greve 1687 och var amiralgeneral. Ätten 
har bland annat en svensk tretungad flagga som 
hjälmprydnad. En gren av den ätten är Trolle-
Wachtmeister. Innehavaren av Trollebergs, 
numera Trolle-Ljungby, fideikommiss skall enligt 
kungligt tillstånd 1808-04-05 kalla sig Trolle-
Wachtmeister och föra ett särskilt vapen.

Wrangel af Adinal, G37
Didrik Wrangel upphöjdes till greve 1693. Han 
var gift med amiralsdottern Magdalena Clerck. 
Den adlade var president i bergskollegium. På 
vapenförbättringen tillkom bland annat ett 
fält med en tretungad svenskfana och en till 
hjälmprydnad med bl.a. en svensk tretungad 
fana.

Ridderstolpe A1492 och F228 samt G119
Amiralitetskapten Carl von Frischen blev år 
1715 adlad Ridderstolpe. Har två tretungade 
svenska fanor som hjälmprydnad. Den adlade 
blev senare även upphöjd till friherre. En gren 
blev senare upphöjd till greve.

Hierta, F381
Generalmajoren Gustaf Adolf Hjerta upphöjdes 
till friherre med villkoret att endast huvudmannen 
har friherrlig värdighet. Har två tretungade svenska 
fanor som hjälmprydnad. Gift med Hedvig Ulrika 
Ridderstolpe.

af Schmidt, A2236 och F393.
Georg Lars Schmidt adlades 1815 av Karl 
XIII och upphöjdes sedan till friherre av Karl 
XIV Johan 1841. Har Karl XIV Johans krönta 
monogram ovanpå friherrehjälmen och en 
tretungad svensk fana som hjälmprydnad. Den 
adlade var verksam inom både flottan och armén. 

Lagerbielke, F254 och G115
Axel Lagerbielke blev upphöjd till friherre 
1766. Han var viceamiral och riksråd. I 
vapenförbättringen tillkom ett fält med en 
bepansrad arm och fyra tretungade svenska 
flaggor. Sonen överamiralen Johan Gustaf 
upphöjdes till greve där huvudmannen har 
grevlig värdighet. Greveskölden modifierades 
och en svensk tretungad flagga hamnade som 
hjälmprydnad på ena hjälmen.

F365 G25 G37

F381

A1492, F228 
& G119

A2236 & 
F393

F254 & 
G115

F110 & 
G112

A2188 
& F369

A2024A2167, F328 
& G122
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von Psilander, F146
Amiralen Gustaf Psilander blev upphöjd till 
friherre år 1719. Har bland annat en svensk 
tretungad fana som hjälmprydnad.

Psilanderskjöld, A1911
Nils Nilsson Psilander blev år 1770 adlad och 
adopterad på sin faders sysslings, amiralen Nils 
Psilanderskjölds adliga namn och nummer. Har  
bland annat två tretungade svenska fanor som 
hjälmprydnad.

von Stierneman, A2048
Kaptenlöjtnanten vid amiralitetet Peter 
Stiernman adlades 1760-04-28 liksom sina 
bröder.

Nordenankar, A1985
Kaptenlöjtnanten vid amiralitet, Johan Corvin, 
blev 1756 adlad Nordenankar. Har bland annat  
två tretungade svenska fanor som hjälmprydnad

Gyllenlood, A216
Amiralen Bengt Severinsson Juusten adlades 
1591 till Gyllenlood.

Lagerstråle,F369
Konteramiralen Per Gustaf Lagerstråle blev 
upphöjd till friherre 1817. Har bland annat 
två svensk-norska tretungade örlogsfanor som 
hjälmprydnad.

Anckarhielm, A700
Amiralen Mårten Thijssen adlades 1644 
Anckarhielm. Två tretungade svenskafanor 
som hjälmprydnad och ett skepp med en 
svensk flagga på skölden.

Åkerhielm af Margretelund, F125
Presidenten i Åbo hovrätt, riksrådet och överste-
marskalken Samuel Åkerhielm blev upphöjd 
till friherre 1731-06-14. I vapenförbättringen 
tillkom en kvadrering där fält 2 och 3 har ett 
fält inspirerat av landskapet Egentliga Finlands 
vapen. Dock är hjälmen av silver och inte guld 
och svenska flaggorna är tretungade och inte 
tvåtungade och det är även en annan typ av 
krona.a

Tomas Bragesjö

F146

A216 F369 A700 F125

A1911 A2048 A1985
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Hjälmprydnaden är näst skölden vapnets vik-
tigaste del. Så hur ska man tänka när man gör 
den? Vapenskolan berättar hur.

Hjälmprydnaden går alltid från hjälmen, där 
den tänkta infästningen döljs av hjälmbindeln. 
(kallas även vulst och är två eller flera hopvridna 
tygstycken) eller en hjälmkrona och kan ibland 
användas fristående. Bland annat i engelsk 
heraldik är det ibland vanligare att använda 
hjälmprydnaden i stället för skölden. Därav att 
man använder ordet crest vilket ju betyder just 
hjälmprydnad.

En del konstnärer väljer ibland att låta 
hjälmprydnaden och hjälmtäcket gå ihop i ett 
och utelämnar då helt enkelt hjälmbindeln. Det 
är en (konstnärlig) framställning som låter sig 
göras när hjälmprydnaden är ett upprest eller 
uppstigande djur av något slag.[Bild 1]

Vid vapenkomposition är hjälmprydnaden 
den del som kan användas för avlasta skölden om 
man vill ha flera symboler i sitt vapen. Typiskt för 

tysk och Skandinavisk heraldik är att hela eller 
delar av. [Bild 2]

Ett sätt att använda hjälmprydnaden är att 
skilja olika grenar av en familj eller släkt åt genom 
att de olika grenarna för samma sköld, men med 
olika hjälmprydnader för att markera att det är till 
exempel olika syskon som för respektive vapen.
[Bild 3a, 3b] 

När det gäller avbildningar av hjälmpryd-
nader så är det vanligt att låta hjälmprydnaden 
följa hjälmens position. Det vill säga att, om 
hjälmen är vänd mot dexter (heraldiskt höger)
så är även hjälmprydnaden vänt åt samma håll. 
Om hjälmen är placerad en face, det vill säga 
rakt fram mot betraktaren, så avbildas även 
hjälmprydnaden på samma sätt. 

Ett tredimensionellt föremål
När det begav sig så var hjälmprydnaden ett 
dekorativt föremål som tillverkades av läder, 
lättare trä eller drevgarn och som fästes direkt 
på hjälmen. Detta gör att avbildningar bör 

göras med detta i minne eftersom, de ses som 
tredimensionella föremål.

Högadliga vapen kan avbildas med en eller flera 
hjälmar och då med flera olika hjälmprydnader. 
(Vanlig) Obetitlad adel har bara en hjälm med 
hjälmprydnad. Friherrliga kan ha två och grevliga 
kan ståta med tre stycken hjälmar. 

I adliga vapen kan hjälmbindeln ersättas av 
en rangkrona.

Det finns få, om några, begränsningar när 
det gäller hjälmprydnader. Det finns exempel 
på vapen med en ko, en hund, en bila med tre 
ålar, käken på en ekoxe, signalstavar, grodben, 
narrkåpa, palmer, tallkotte samt ett avhugget 
och blödande bepansrat ben.

Ibland blir det särskilt lyckat när både sköld 
och hjälmprydnad förenas i det fullständiga 
vapnet. Som i vapnet för Roth där hela trädet 
tycks växa upp ur skölden, genom hjälmen och 
med trädkronan som hjälmprydnad. Elegant! 
[Bild 4]a Text: Stefan Bede

Illustrationer: Ed Pazikas 

Vad kan du om …

… hjälmprydnader

1

3a 3b

2

4

VAPENSKOLANVAPENSKOLAN
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Hur går det egentligen till att skapa ett heral-
diskt vapen? Denna artikel ger ett exempel på 
hur man kan arbeta när ett nytt vapen skapas.

Att skapa ett vapen är en av de roligaste delarna 
av heraldiken. Det har lett till att jag skapat 
flera vapen till mina arbetskollegor. Ett av de 
vapnen jag utarbetat är till Natalia Sjögren. 
Under utarbetandet med vapenförslagen fick 
jag också värdefulla idéer kring utformningen via 
diskussionen på Svenska heraldiska föreningens 
forum Heraldica.

Förslag till motiv
Det jag börjar med är motivet. Går det att med 
efternamnet som utgångspunkt göra ett talande 
vapen? Med den tanken byggde jag upp olika 
förslag på kombinationen sjö + gren. Några 
exempel ser du här till höger.  Ett av dessa kändes 
denna gång mer rätt än de andra och denna 
talande del kom att utgöra sköldens motiv.

Hjälmprydnaden nästa. Min kollega heter 
Natalia och namnet kommer av Dies Natalis, det 
vill säga ”födelsedagen”. Då det är Jesu födelsedag 
som åsyftas valde vi en lilja som är symbol för 
Jesu moder Maria.

Vilka färger skall man välja
När det gäller tinkturerna valde vi efter lite 
laborerande med blått och silver slutligen rött 
och silver. De tinkturerna är hämtade från vapnet 
för den förra landskommunen Boo, där Natalia 
är uppvuxen.

Det hela utmynnade i att jag målade upp fyra 
vapenförslag, som överlämnades till Natalia så att 
hon fick välja vilket hon tyckte bäst om. Valet föll 
på vapenförslag 3.

Blasonering:
Vågskuran och rosengrenarna gör vapnet talande, 
vågskuran får syfta på ”Sjö-” och rosengrenarna 
på ”-Gren”. Rosengrenarna symboliserar också 
intresse för odling och växter. Som tidigare 
nämnts syftar liljan på hennes förnamn.

Sköld: i  fält medelst en vågskura kluven i rött och 
silver vari två korslagda rosengrenar i motsatta 
tinkturer.
Hjälmtäcke: rött fodrat silver.
Hjälmprydnad: en medelst en vågskura i rött och 
silver kluven lilja.a

Marcus Karlsson

Ett vapen blir till
Sjögren vapenförslag 1, 2 och 4

Sjögren vapenförslag  3
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En halvtimmes bilresa sydost om Stockholm 
ligger en imponerande anläggning: Tyresö 
slott, som ägs av Nordiska museet och är öp-
pet för allmänheten. Det finns mycket att säga 
om byggnaderna, om de intressanta interiörer-
na från 1700- och 1800-talen, om den engel-
ska parken och om den trevliga restaurangen. 
Men här ska vi diskutera de vapensköldar man 
kan se på slottsfasaden. De berättar en stor del 
av slottets historia.

Ägare på 1600-talet
Vi börjar med det stora alliansvapnet ovanför 

huvudentrén [Bild 1]. Där ser vi vapnen för 
det nuvarande slottets byggherre Gabriel 
Gustafsson Oxenstierna (1587-1640) och hans 
hustru Märta Turesdotter Bielke (1585-1620).  
Tidigare fanns på egendomen ett medeltida 
stenhus vars grund man ännu kan se intill den 
så kallade Prinsvillan ett par hundra meter från 
slottet. Men herr Gabriel, som var bror till den 
mäktige rikskanslern Axel Oxenstierna, slog 
på stort och lät uppföra ett modernt slott i en 
stil som ligger mitt emellan sen renässans och 
begynnande barock.

Vapnen är intressanta av flera skäl. Fru Märta 

Vapensköldarna på Tyresö slott

Bild 1: Alliansvapen Oxenstierna (af Eka och Lindö) och Bielke (af Åkerö), under friherrliga kronor, över huvudentrén. 
Foto: Mats Persson.

tillhörde den släkt som brukar kallas Bielke af 
Åkerö och som förde det gamla, enkla Bielke-
vapnet utan några komplicerade delningar. 
Ett par kusiner till hennes far hade visserligen 
blivit upphöjda till friherrar 1608 och då lagt 
sig till med kvadrerade vapen av det slag vi kan 
se i Ranekes Svensk adelsheraldik, blad 2, men 
hennes egen släktgren höll fast vid det gamla 
stamvapnet. Den gren av Bielke-släkten som 
blev grevlig 1686 lade sig till med ett mycket 
komplicerat vapen med 14 fält plus hjärtsköld; 
det är den släktgrenen som fortlever idag.

Herr Gabriels vapen är lika enkelt som fru 
Märtas. Alla Oxenstiernor hade visserligen blivit 
friherrar (”af Eka och Lindö”) vid Erik XIV:s 
kröning 1561 men höll fortfarande fast vid sitt 
gamla medeltida vapen. Alliansvapnet på Bild 1 
är inte ursprungligt, utan sattes upp i samband 
med en stor renovering av slottet omkring år 
1900. Men man vet att det satt ett liknande 
vapen över ingången redan på 1600-talet; vi vet 
dock inte när det vapnet togs ner. Den arkitekt 
som hade ansvaret för renoveringen, Isak Gustaf 
Clason, hade dock studerat gamla ritningar 
och försökte få det nya vapnet så likt originalet 
som möjligt (se C. Lagergren, Efterlämnade 
dagboksanteckningar, del 1, Gebers Förlag, 
Stockholm 1940, sid 331). Dessutom finns än 
idag ett likadant alliansvapen på fru Märtas och 
herr Gabriels gravmonument från 1640-talet i 
Tyresö kyrka.

På Bild 2 ser vi alliansvapnet för nästa ge-
neration på Tyresö: Gustaf Gabrielsson Oxen-
stierna (1613-1648) och hans hustru Maria 
Sofia Jakobsdotter De la Gardie (1627-1694). 
Oxenstierna-vapnet har fortfarande sin med-
eltida form. De la Gardie-vapnet har däremot 
den kvadrerade form som Maria Sofias farfar, 
den gamle legoknekten Pontus De la Gardie, 
lagt sig till med när han blev friherre 1571. När 
ätten blev grevlig (1650) fick vapnet åtta fält 
plus hjärtsköld.

Även detta vapen sattes upp vid förra sekel-
skiftet, men över portalen till Tyresö kyrka finns 
ett snarlikt alliansvapen från 1600-talet. Den fri-
herrliga ätten Oxenstierna af Eka och Lindö fort-

Bild 2; Alliansvapen Oxenstierna (af Eka och Lindö) och  De 
la Gardie, under friherrliga kronor, över ingången till östra 
flygeln. Foto: Mats Persson.

satte att föra släktens medeltida stamvapen ända 
tills den utslocknade 1998. I mitten av 1600-talet 
blev dock tre grenar av ätten grevliga och införde 
mer komplicerade vapen (se Raneke, Svensk 
adelsheraldik, blad 27). Det var Oxenstierna af 
Södermöre (Axel Oxenstierna och hans efter-
kommande, ätten utslocknad 1706), Oxenstierna 
af Croneborg (ättlingar till Gustaf Gabrielsson, 
utslocknad 1803) och Oxenstierna af Korsholm 
och Vasa. Den sistnämnda är den enda idag 
kvarvarande grenen av huset Oxenstierna, med 
kända medlemmar som 1700-talspoeten Johan 
Gabriel Oxenstierna, och idrottsmannen med 
samma namn som tog guldmedalj i femkamp 
vid olympiaden i Los Angeles 1932.

Anledningen till att Axel Oxenstierna med 
så frikostig hand fördelade grevetitlar till sina 
släktingar var att det därigenom uppstod tre 
nya ätter. Den kloke rikskanslern kunde således 
förfoga över fyra högadliga röster – en friherrlig 
och tre grevliga – på Riddarhuset. Och det var 
säkert bra när det politiska läget ibland blev 
svårhanterligt.
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Ägare på 1700-talet
Fru Maria Sofia, född De la Gardie, blev ganska 
gammal och styrde Tyresö till sin död 1694. 
Därefter gick slottet geom arv på kvinnolinjen i 
hundra år. Maria Sofias och Gustaf dotter gifte 
sig med en Gyllenstierna. Så här i efterhand är 
det naturligtvis pikant att en flicka vars mor 
hette De la Gardie gifte sig med en pojke ur 
Gyllenstierna-släkten. Karl XI:s  reduktion 
drevs nämligen till stor del av några energiska 
Gyllenstiernor – och Maria Sofia var faktiskt 
syster till Magnus Gabriel De la Gardie, som 
blev nära nog ruinerad av reduktionen. Tyresö 
klarade sig visserligen eftersom det var gammalt 
frälsegods, men man kan tänka sig att Maria Sofia 
på 1680-talet ändå svor ve och förbannelse över 
sin svärson och dennes socialistiska släktingar. 

Men då hade Maria Sofias och Gustafs dotter 
redan avlidit; 1694 ärvdes därför slottet av parets 
dotterdotter Maria Gustava Gyllenstierna, som 
gifte sig med en Bonde. På västra flygeln ser vi 
ett alliansvapen med ätterna Bondes och Gyl-
lenstiernas sköldar. [Bild 3] Det ser faktiskt ut 
som om Gyllenstiernavapnet har en bård, men 
så ska det inte vara; det är bara stenhuggaren 
som i oheraldiskt nit har ”ramat in” stjärnan en 

aning, förmodligen för att hen tyckte det blev 
tjusigare så. När det gäller Bondevapnet hör dock 
bården till vapnet; Maria Gustava Gyllenstierna 
gifte sig nämligen med en medlem av den gren 
av den gamla Bonde-ätten som just (1695) blivit 
upphöjd i grevligt stånd under namnet Bonde af 
Björnö. Den släktgrenen för en differentierad 

variant av Bondevapnet, med en bård i rött och 
silver kring båten. På grund av det lilla formatet 
visas dock bara hjärtsköldarna; de fullständiga 
vapnen är mer komplicerade.

Parets dotter Katarina Margareta Bonde 
ärvde Tyresö och gifte sig med Johan Kristoffer 
von Düring, vars vapen vi ser på Bild 4. Inne 
i Tyresö kyrka finns hans fullständiga vapen i 
form av ett huvudbanér, och där kan man se att 
han i ett av fälten lagt in Bonde af Björnö – för 
att anknyta till sin hustrus förnäma härstam-
ning. von Düring var militär och politiker, och 
han bytte ofta parti: höll ömsom på mössorna, 

Bild 3: Alliansvapen för ätterna Bonde af Björnö och 
Gyllenstierna, under grevlig krona, på västra flygeln.  
Foto: Mats Persson.

Bild 4: Vapen för ätten von Düring, under grevlig krona, på 
västra flygeln. Foto: Mats Persson.

” ... det är bara stenhuggaren 
som i oheraldiskt nit har ”ramat 
in” stjärnan en aning, ”

ömsom på hattarna, och ibland på hovpartiet. 
Hans och Katarina Margaretas dotter, som skulle 
komma att ärva Tyresö, växte så att säga upp med 
politiken i hemmet och gifte sig i sinom tid med 
en av 1700-talets mest kända politiker: Carl 
Fredrik Scheffer. 

Scheffer var en lärd och vitter herre som 
blev medlem av Svenska Akademien vid dess 
”instichtande” 1786. Liksom sin svärfar sympa-
tiserade han en tid med hattarna. På 1760-talet 
blev han dock lärare åt kronprins Gustaf och 
kom att få allt större förståelse för hovpartiets 
strävanden. När kronprinsen så bestigit tronen 
som Gustaf III och tagit ett fast grepp om makten 
blev Scheffer en av kungens mest inflytelserika 
rådgivare. På Bild 5 ser vi ett alliansvapen för de 
två politiska ätterna ätterna Scheffer och von 
Düring; vapnet sitter på smidesgallret till stora 
trappan på Tyresö. På Bild 6 ser vi Scheffervapnet 
ensamt. Även här, liksom på von Düring-vapnet 
på Bild 4, har stenhuggaren lagt till en bård som 
egentligen inte hör till vapnet.

Under 1800-talet kom Tyresö att köpas och 
säljas vidare av en rad personer. Ingen av dessa 
finns dock representerad med något vapen på 
slottsfasaden. 

Claes Lagergren
På östra hörntornet ser vi den siste private ägarens, 
Claes Lagergrens (1853-1930), vapen [Bild 7]. 
Det är ett talande vapen med en lagergren, och 
kronan är en kontinental markiskrona. Man 
kan undra vad en sådan exotisk krona har på 
ett svenskt slott att göra. I Sverige har ju aldrig 
kungen delat ut någon markistitel – den högsta 
adliga titeln i vårt land är som bekant greve.

Lagergren var en fascinerande man som hade 
en relativt blygsam härstamning. Hans far arren-
derade gården Hammar i Närke, som han köpte 
strax innan Claes Lagergren föddes. Familjen 
tillhörde därigenom den lokala eliten, men var 
på inget sätt bemärkt utanför hemsocknen. 
Claes kom till Frankrike i unga år för att utbildas 
till kontorist, och där attraherades han av den 
katolska tron. Han levde under långa perioder 
i Rom och konverterade till katolicismen 1880, 
ett steg som kom att påverka hans liv på ett 
avgörande sätt. Under vissa perioder fungerade 
han i praktiken som Sveriges inofficiella ambas-
sadör i Vatikanen, och 1889 upphöjdes han till 
markis av påven Leo XIII – därav markiskronan 
på vapnet. Lagergren gifte sig 1891 med den 
amerikanska arvtagerskan Caroline Russell; med 

Bild 5: Alliansvapen för Scheffer och von Düring, under 
grevlig krona, på stora trappan upp mot slottets huvudentré. 
Foto: Mats Persson.

Bild 6: Vapen för ätten Scheffer, under grevlig krona, på västra 
flygeln. Foto: Mats Persson.



110:2017 Vapenbilden   2524   Vapenbilden 110:2017

hennes pengar köpte han Tyresö 1892, moder-
niserade slottet och rustade upp exteriören till 
dess forna 1600-talsglans. Han levde på stor fot 
omväxlande i Rom och på Tyresö; han umgicks 
på förtrolig fot med den svenska och italienska 
högadeln, med politikens ledande män, och med 
författare och konstnärer. Slutligen testamente-
rade han slottet med dess samlingar till Nordiska 
Museet vid sin död 1930.

Det finns många spännande historier att 
berätta om Lagergren. Konstigt nog har ingen 
ännu skrivit hans biografi. Möjligen beror detta 
på att det stora, för att inte säga överväldigande, 
material som bevarats på Tyresö och i Riksarkivet 
kan verka avskräckande även på den flitigaste 
forskare. Här får det räcka med historien om 
hans markistitel. 

Släkten Lagergren är medlem i Ointrodu-
cerad Adels Förening. Adelskapet förlänades 
av påven 1889 med så kallad utvidgad primo-
genitur, vilket innebär att det kan finnas två 
personer samtidigt som bär titeln markis: fadern 
och äldste sonen. År 1904 blev dessutom Claes 
Lagergrens två yngre söner utnämnda till grevar 
– men den här gången med begränsad primoge-
nitur, vilket betyder att det bara är fadern som 
bär titeln; vid faderns död övergår så titeln till 
den äldste sonen. Det finns således idag två ätter 
Lagergren: en markis-ätt (eller markgrevlig ätt, 
som det formellt heter) vilken härstammar från 
Claes och hans äldste son Claes Leo, och en 
grevlig ätt, vilken härstammar från den yngre 
sonen Johan (den tredje sonen, Carl, fick inga 
söner, varför hans grevliga gren utslocknade 
med honom). 

Men hur kunde Claes Lagergren, en enkel 
ofrälse pojke från Närke, få en så hög titel som 
markis? Historien om detta har sina poänger. 

Historien om en markis-titel
På 1880-talet vistades Lagergren i Rom, och 
som konverterad katolik från ett nordligt, 
exotiskt land var det många personer vid det 
påvliga hovet som tyckte att han var intressant. 
Tack vare sin charm och sitt vinnande sätt fick 
han inflytelserika vänner i Vatikanen, och 1884 

utnämndes han till påvlig kammarherre. Det 
var ganska ovanligt att en ofrälse fick ett sådant 
ämbete, och en del aristokrater vid det påvliga 
hovet ställde sig nog frågan om det över huvud 
taget var lämpligt. I synnerhet sägs det att den 
norske baronen Wilhelm Wedel-Jarlsberg, som 
själv var konvertit och något år tidigare blivit 
påvlig kammarherre, i olika sammanhang gav 
uttryck för vad han ansåg om oskicket att göra 
ofrälse till kammarherrar (se till exempel C. 
Lagergrens, Mitt livs minnen, del 6, sidan 379). 
Påven Leo XIII, som blivit varmt fästad vid 
Lagergren och kommit att uppskatta dennes 
diplomatiska och administrativa talanger, tog 
illa vid sig av kritiken och bestämde sig för att 
visa de högfärdiga grevarna och baronerna i 
Vatikanen vem som egentligen bestämde. Han 
upphöjde därför Lagergren till en rang som var 
högre än den grevliga. 

Denna teori om varför bondpojken från 
Närke tilldelades markistiteln, och inte fick 
nöja sig med att bli en enkel baron (som Wedel-
Jarlsberg ), är svår att bevisa – men den bär 
sannolikhetens prägel. Jag har fått teorin från 
professorn i historia vid Lunds Universitet, 
Yvonne Maria Werner, som ingående studerat 
Claes Lagergrens liv och tro. I den publicerade 
utgåvan av Lagergrens dagboksanteckningar (del 
1, 1940, och del 2, 1953) nämns ingenting om 
saken, men den utgåvan är ofullständig; möjligen 
finns det mer att läsa i originalmanuskriptet till 
dagboken. Alla Lagergrens papper förvaras dock 
på Nordiska Museet i Stockholm, och där är det 
en ganska stor oreda i arkivet. Museets personal 
kan därför inte hitta originalmanuskriptet till 
dagboken för år 1889.

“Påven Leo XIII, ... tog illa vid sig 
av kritiken och bestämde sig för 
att visa de högfärdiga grevarna 
och baronerna i Vatikanen vem 
som egentligen bestämde.” 

Påven Leo XIII var i alla händelser Claes 
Lagergrens stora idol. Och än idag bär de flesta 
manliga medlemmar av släkten Lagergren för-
namnet Leo, i regel som andra eller tredje namn.

En donation till Nordiska Museet
Claes Lagergrens hustru Caroline Russell avled 
1919, och tre år senare gifte han om sig med en 
annan rik amerikanska, Mary Moore Ogden. 
Hennes vapen ser vi på det västra hörntornet 
[Bild 8]. Den amerikanska familjen Ogden 
härstammade från en gammal engelsk släkt, 
som enligt legenden räddade kung Karl I undan 
förföljare i samband med inbördeskriget på 
1640-talet. Ungefär vid den tiden flyttade flera 
av familjens medlemmar till Amerika. Valspråket 
”Et si ostendo non jacto” kan översättas med 
”Även om jag lyckas, så skryter jag inte med det”. 

Alla vapensköldar som vi här diskuterat är 
relativt sena. Det stora alliansvapnet över hu-
vudentrén [Bild 1] sattes upp vid den stora reno-
veringen på 1890-talet, och vapnen på flyglarna 
[Bild 2-7] något senare. Nordiska Museet känner 
märkligt nog inte till när vapnen på slottets 
flyglar sattes upp, men av de publicerade delarna 

av Lagergrens dagboksanteckningar framgår 
att det pågick ombyggnadsarbeten på flyglarna 
under 1910-talet. Ogden-vapnet på [Bild 8], 
däremot, kan tidigast ha satts upp 1922. Det är 
intressant att notera, att medan alla de tidigare 
vapnen är gjorda i röd sandsten är Ogden-vapnet 
hugget i granit.

Efter Lagergrens död 1930 skänkte änkan 
en fond till Nordiska Museet för att säkerställa 
slottets underhåll i all framtid. Det handlade om 
en för sin tid mycket stor summa pengar: 50.000 
USA-dollar. Slottet ser dock numera en aning 
bedagat ut – en del fönsterbågar skulle behöva 
målas om, och putsen har på några ställen fallit 
ner från murarna. Möjligen börjar pengarna i 
Mary Moore Ogdens fond ta slut. Det är i så fall 
en smula oroande, för Nordiska Museet är ingen 
rik institution. Och att ta hand om ett 1600-tals-
slott kostar svindlande summor.

Egentligen skulle det nog behövas en rik ka-
pitalist som donerar en ny fond. Och en skicklig 
ekonom som förvaltar fonden, så att dess avkast-
ning verkligen räcker för att säkerställa slottets 
underhåll i all framtid ...a

Mats Persson

Bild 7: Vapen för ätten Lagergren, under en 
kontinental markiskrona, på östra hörntornet. 
Foto: Mats Persson.

Bild 8: Vapen för Claes Lagergrens 2:a hustru, 
Mary Moore Ogden, på västra hörntornet.  
Foto: Mats Persson.
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När det finns flera bjälkar, stolpar, balkar, gin-
balkar eller sparrar i ett vapen bör de anses 
minska i bredd proportionellt med utrymmet. 
De behöver därför inte kallas smal bjälke. An-
norlunda är det när häroldsbilderna minskar 
i storlek för att ge plats åt en allmän bild. Då 
bör det anges specifikt att häroldsbilden eller 
häroldsbilderna minskat i storlek.

Ett vapen med en bjälke, stolpe, balk, ginbalk 
eller sparre är oftast lätt att blasonera. Men vad 
händer om häroldsbilden inte är ensam i skölden, 
utan det finns tre bjälkar eller fem stolpar – 
hur beskriver man ett sådant vapen? Frågan 
har uppkommit i Svenska Vapenkollegiets 
(SVK) bedömningar, som ligger till grund för 
resonemanget i det följande.

Sedan länge finns i Sverige den sedvanan 
att tre sparrar beskrivs som just tre sparrar och 
inte som tre smala sparrar. T.ex. beskrivs nedre 
tredjedelen av ätten Adelskölds sköld som ”rött, 
vari tre stolpar av guld”,1  nedre hälften av ätten 
von Boismans sköld som ”blått, vari tre balkar 
av guld”,2 fältet under ginstammen i ätten Ce-
dercreutz’ hjärtsköld som ”i fält av silver tre blå 

balkar”3  och sinister fält i ätten Marcks von 
Würtembergs sköld som ”rött, vari tre bjälkar 
av silver”.4 Ätten Schürer von Waldheims sköld 
beskrivs som ”kluven i rött, vari tre blå bjälkar, 
och svart, vari tre balkar av guld”.5  Det finns 
ytterligare exempel. I fallet Cedercreutz finns 
också belägg för att detta sätt att blasonera var 
det vedertagna redan under 1700-talet.6

Sättet att blasonera har också förekommit hos 
Arvid Berghman i hans Borgerlig vapenrulla.7 

Sist men inte minst har Riksarkivet medverkat 
till en sådan blasonering av Söderköpings sköld: 
”I blått fält tre balkar av silver, åtföljda av åtta 
sexuddiga stjärnor av guld ordnade 1.3.3.1.”8  
Nordisk Heraldisk Terminologi stödjer också 
detta synsätt: nr 10, som är det exempel som är 
närmast relevant, kallas ”två bjälkar”, och nr 44 
kallas ”två nedvända sparrar”.9 

Kanske verkar det hittills sagda självklart. 
Men Svenska Nationalkommittén för Genealogi 
och Heraldik har gentemot SVK konsekvent 
hävdat den linjen, att det måste anges att de 
nu aktuella häroldsbilderna är smalare än det 
normala måttet en knapp tredjedel av sköldytan. 
Tre balkar, eller tre ginbalkar, eller tre bjälkar 

Blasonering av häroldsbilder

1 Frithiof Dahlby och Jan Raneke, Den svenska adelns vapenbok, Stockholm 1967, s. 9.     2 Dahlby och Raneke 1967 s. 32.
3 Dahlby och Raneke 1967 s. 43.     4 Dahlby och Raneke 1967s. 143.     5 Dahlby och Raneke 1967s. 196.    6 Vapenbrevet fanns utställt 
på den heraldiska utställningen i det finska riksarkivet i anslutning till den nordiska konferensen i maj 2011.     7 Arvid Berghman, 
Borgerlig vapenrulla, Djursholm 1950, s. 76.     8 Clara Nevéus och Bror Jacques de Waern, Ny svensk vapenbok, Stockholm 1992, s. 
140-141.     9 Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik, Nordisk heraldisk terminologi, Lomma 1987, nr 10 och 44. 

skulle med detta synsätt inte få plats i en sköld; 
de skulle flyta samman.10

Stöd för SNGH:s synsätt kan hämtas på de 
brittiska öarna. Där kallas en bjälke ”fess” men 
två bjälkar ”bars”, en balk ”bend” men två balkar 
”bendlets”.11 Thomas Woodcock, numera Garter 
King of Arms, och John Martin Robinson kallar 
detta i Oxford Guide to Heraldry ”the English 
disease of diminutives”12  och säger vidare:  
”In Europe a blazon of three bends would be accep-
table; in England, to complicate matters, there is a 
bendlet which is a half bend, a garter, which is one 
third of a bend (and on which one may only place 
flowers or foils), a cotise, which is quarter of a bend 
(and which, like the endorse, may be borne only on 
either side of the bend), and finally a riband, which 
is one eighth of the width of the bend”. 13

Kontinenten är dock heller inte enig i frågan. 
I fransk heraldik verkar det gå bra att tala om  
t. ex. fyra stolpar, ”d’or à quatre pals de gueules”,  
medan fem balkar i ett exempel blir ”d’or à 

cinq cotices de gueules”.  Andra författare 
accepterar tre av samma häroldsbild innan en 
diminutivform blir aktuell.16 Som ett exempel 
kan nämnas att en, två eller tre bjälkar heter 
”fasce(s)” medan fyra bjälkar heter ”burelles”.17 

Portugisisk heraldik verkar i större utsträckning 
anse att det inte är något problem att använda 
samma ord oavsett antal: En balk heter ”banda”, 
tre eller fyra balkar heter ”bandas”.18 En bjälke 
heter ”faixa”, tre eller fem bjälkar ”faixas”.19 Vid 
tio ginbalkar får även portugiserna nog och 
talar om ”bastões em contra-banda”, 20 strängar 
ginbalksvis, i stället för bara ”barras” eller 
”contrabandas”.21 

Tysk heraldik förefaller klarast i sin uppfatt-
ning om att samma ord kan användas oavsett 
antal. I standardverket Lexikon Heraldik sägs 
om bjälke, ”Balken”, att flera sådana kan före-

10 Se härtill invändningarna redovisade i Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet, nr 5, september 2009, bilaga till Vapenbilden 
nr 79, s. 6-7 (Åman och Sunnqvist); nr 7, september 2010, bilaga till Vapenbilden nr 83, s. 7 (Nord); nr 9, september 2011, 
bilaga till Vapenbilden nr 87, s. 8 (Liliefelt).     11 Thomas Woodcock och John Martin Robinson, The Oxford Guide to Heraldry, 
Oxford 1988, s. 59-61     12 Woodcock och Robinson 1988 s. 59.     13 Woodcock och Robinson 1988 s. 59.
14  Michel Pastoreau och Michel Popoff (red.), L’armorial Bellenville. Volume d’introduction, d’étude et d’édition, Lathuile 2004, 
s. 72     15 Pastoreau och Popoff 2004 s. 197.     16 Claude Wenzler, Le guide de l’héraldique. Histoire, analyse et lecture des blasons, 
Rennes 2002, s. 158-173.     17 Wenzler 2002 s. 48-49     18 Manuel de Sousa, As Origens dos Apelidos das Famílias Portuguesas, Mem-
Martins 2001, s. 31, 39, 43, 53, 208.     19 de Sousa 2001 s. 232, 234, 239, 245.     20 de Sousa 2001 s. 34.     21 de Sousa 2001 s. 267, 270.     

Söderköpings kommunvapen 
Bild: Pontus Rosenqvist
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komma i en sköld och att de då är ”entsprechend 
der Proportion schmaler”.22 Om stolpe, ”Pfahl”, 
sägs att om det finns flera sådana i en sköld ”redu-
ziert sich deren Breite gegenüber der Schildbreite 
von selbst.”23

Vilka slutsatser kan man dra av detta?
 Om det franska systemet kan för det första sägas 
att det är inkonsekvent. Varför går det bra att 
kalla en balk och två balkar just så, fast de två 
balkarna är smalare än den ensamma balken? 
Varför skall just övergången från två till tre, eller 
tre till fyra, balkar kräva att häroldsbildens namn 
förändras? I konsekvensens namn borde det 
finnas ett namn för varje dimension, vilket det gör 
i engelsk heraldik. Terminologin blir emellertid 
då svåröverskådlig, och inte ens de engelska 
heraldikerna verkar begeistrade över mångfalden 
av begrepp. Dessutom är hela apparaten onödig. 
I ett fält där ett antal häroldsbilder fördelar sig 
jämnt kan en beskrivning i stil med ”fyra bjälkar” 
eller ”sex balkar” knappast missförstås. Att, som 
Gert Oswald gjorde i sitt heraldiska lexikon, säga 
att stolparnas bredd reducerar sig av sig själv, löser 
hela problemet.

Av dessa anledningar har SVK lika hårdnackat 
som SNGH vidhållit sin ståndpunkt, nämligen 
att när det finns flera bjälkar, stolpar, balkar, gin-

balkar eller sparrar i ett vapen, anses de minska i 
bredd proportionellt med utrymmet.24 

Mer problematisk är frågan hur man bör 
hantera häroldsbilder som åtföljs av allmänna 
bilder. Det kan vara så att ett fält innehåller dels 
två bjälkar, dels ett träd, och tanken är att trädet 
skall uppta halva fältets yta och de två bjälkarna 
den andra hälften. Bjälkarnas placering anges 
då lämpligen som ”sänkta” eller ”höjda” och de 
är ”åtföljda ovan” respektive ”nedan” av trädet. 
Frågan är om det redan av ordet ”sänkt” respek-
tive ”höjd” framgår att bjälkarnas bredd är avsedd 
att vara smalare än normalbjälkens tredjedel av 
skölden. Att hitta stöd i praxis i dessa frågor är 
svårare, även på ett europeiskt plan.

Analysen får ta sin början i fall där det fö-
rekommer en ensam häroldsbild. I sådana fall 
där en bjälke eller sparre åtföljs av två föremål 
ovanför och ett nedanför, ger det sig självt att 
häroldsbilden har sin normala bredd och att de 
olika föremålen placeras in på de annars tomma 
delarna av fältet. Om det däremot är så att sköl-
den består av en bjälke med en rundel ovanför, 
kan det vara fråga om antingen en normalbred 
bjälke med rundeln ovanför och ett tomrum 
nedanför eller om en sänkt bjälke med en större 
rundel ovanför och ett litet tomt fält nedanför. 
Om det är fråga om en sänkt (eller höjd) ensam 

22 Gert Oswald, Lexikon Heraldik, Leipzig 1984, s. 51; liknande formulering betr. sparre, s. 371. 23 Oswald 1984 s. 304.     

24 Se beslut i direkt anslutning till de invändningar som anges i not 10.     25 Nevéus och de Wærn 1992 s. 68-69. Jfr dock Ovanåkers 
kommun, som har en ”sänkt bjälke” som är avbildad som en sänkt smal bjälke, s. 118-119.

bjälke är utgångspunkten att den är normalbred, 
och är den smalare måste det uttryckligen anges. 
Ett exempel på detta är Gullspångs kommuns 
vapen, som innehåller bland annat ”en smal 
upphöjd bjälke”.25

Om vi nu återvänder till exemplet med ett fält 
med två sänkta bjälkar ovan åtföljda av ett träd, 
kan det å ena sidan argumenteras för att det kan 
presumeras att de två bjälkarnas bredd anpassar 
sig efter att bjälkarna bara har halva fältet till 
sitt förfogande. Den ändrade bredden skulle då 
underförstått läsas in i orden ”sänkta bjälkar”. 
Men det synsättet är inte självklart. En sänkt 
bjälke behåller bjälkens normalbredd. Två sänkta 
bjälkar kan göra detsamma; det beror delvis på 
hur utrymmeskrävande på höjden den åtföljande 
allmänna bilden är, eller omvänt: den allmänna 
bildens utrymme styrs av häroldsbildernas bredd. 
Det är alltså inte uteslutet att det är fråga om två 
sänkta bjälkar av normalbredd. Därför måste 
klargöras vad som gäller.  

SVK har stannat för den lösningen, att de 
två sänkta bjälkarna i exemplet bör beskrivas 
som ”sänkta smala bjälkar” för att markera att 
de inte har normalbredden en tredjedel av fältet. 
SVK har således blasonerat en sköld ”I blått en 
fyrbåk av silver med lågor av guld stående på 
en ö av silver, nedan åtföljd av två av vågskuror 

bildade sänkta smala bjälkar av silver”.26 Som 
skäl har SVK angett att de två bjälkarnas bredd 
styrs av den åtföljande allmänna bilden och att 
ett angivande av att bjälkarna är smala gör att 
missförstånd undviks. Det saknas emellertid 
anledning att definiera bredden hos ”en smal 
bjälke” såsom en andel fältets vidd, eftersom 
det fortfarande inte finns någon ambition att 
tillskapa en ”disease of diminutives”. Ordet smal 
antyder helt enkelt att häroldsbildens bredd skall 
vara smalare än normalbredden och bredden får 
anpassas efter lämplighet.

Det kan hävdas att det efter hand som antalet 
upprepningar av häroldsbilden ökar blir ordet 
”smal” alltmer överflödigt. Å andra sidan vore det 
märkligt att kalla två bjälkar smala men frångå 
ordet smal vid tre bjälkar trots att de är ännu sma-
lare. Slutligen kan när det gäller ordningen inom 
blasoneringen sägas att häroldsbilden bör nämnas 
före den allmänna bilden, även om SVK inte har 
varit helt konsekvent när det gäller detta. Detta 
är av systematiska skäl; när vapen ordnas för att 
göras sökbara efter sitt innehåll brukar härolds-
bilder komma först och allmänna bilder därefter i 
sökstrukturen, oavsett om häroldsbilden är mindre 
framträdande än den allmänna bilden.a

Martin Sunnqvist

26 Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet, nr 7, september 2010, bilaga till Vapenbilden nr 83, s. 7-8 (Langöe). Se också nr 
9, september 2011, bilaga till Vapenbilden nr 87, s. 6 (Ekström; I guld två medelst vågskuror bildade sänkta smala blå bjälkar, 
åtföljda ovan av en svart ek.)

Gullspångs  
kommunvapen 

Bild: P. Rosenqvist
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Det här är den andra matrikeln som tryckts 
sedan jag blev härold. Det mest glädjande är 
att antalet vapen växer med stadig takt. Både 
den här matrikeln och Svenskt Vapenregisters 
registrerade vapen återspeglar detta och man 
kan dessutom ana att ökningen accelererar. 
Svenskt Vapenregister, som i år fyller 10 år, har 
blivit en succé. Att anta ett vapen har nästan 
blivit synonymt med att registrera det. Det är 
idag det naturliga sättet att försäkra sig om att 
vapnet håller tillräckligt hög heraldisk kvalitet 
och att offentliggöra sitt vapen på.

Matrikeln innehåller den här gången fler 
familjemedlemmar än någonsin. För bara 
några år sedan var det enbart en handfull 
förtroendevalda som hade sin familj med som 
medlemmar. Idag har det blivit något av en 
trend. En del kanske tycker att det gör matrikeln 
lite estetiskt tråkigare eftersom många vapen 
förekommer flera gånger efter varandra men 
för mig är det enbart glädjande. Det betyder 
att heraldiken har gått från att vara en persons 
smala specialintresse till att vara hela familjens 
angelägenhet. De barn som växer upp i de här 
familjerna och som bläddrar i matrikeln för att 
hitta sitt vapen vet vad heraldik är från början. 
Vad kan väl vara mer glädjande för den här 
föreningens syfte än att lyckas sprida kunskapen 
om heraldik till nästa generation?

I takt med att familjemedlemmarna och deras 

vapen blivit vanligare har också nya traditioner 
börjat utvecklas. Traditionellt så går ett vapen 
bara i arv från far till barn och en kvinna som 
gifter sig bär en kluven sköld med halva makens 
och halva sitt eget vapen. När det gäller de nya 
vapen som antas idag så är det dock vapenanta-
garen eller vapenantagarna som bestämmer hur 
vapnet ska ärvas. Detta innebär att nya modeller 
för succession har utvecklats. En variant är att 
barn har en kluven sköld med halva faderns och 
halva moderns vapen. En annan variant som 
blivit populär är att hela familjen helt enkelt har 
samma sköld. Här kan också nya former av famil-
jekonstellationer spelat en viss roll. Den moderna 
vapenantagaren kopplar gärna sitt vapen till ett 
efternamn istället för till blodsband. Särskilt 
om vapnet är talande. Man kan alltså inte med 
säkerhet längre säga om två personer är syskon 
eller gifta bara genom att titta på deras vapen. 
Jag tycker inte att det är ett stort problem även 
om jag är fullt medveten om att jag talar i egen 
sak. Tar man resonemanget ett steg längre så kan 
man ana att fenomenet speglar hur familjens och 
släktens roll i våra liv har förändrats.

Avslutningsvis skulle jag vilja tillägga att det är 
viktigt att anmäla till undertecknad vilka vapen 
era familjemedlemmar använder så att det blir 
rätt i matrikeln och webbrullan.a

Martin Trägen, härold.

Familjemedlemmar 
och deras vapen

Matrikeln 2017, en kommentar från härolden

RECENSION

Det finns heraldiska projekt som är större än andra 
och så finns det de som är störst av dem alla. Till den 
senaste kategorin hör Tor Flensmarck praktverk om 
Skånelands medeltid. 

Nu i del H har han redogjort för gårdarna och 
orterna under bokstaven H i landskapen Skåne, 
Blekinge och Halland samt Bornholm, alltså det 
område som kallas Skåneland och som förr var en 
egen del av Danska riket. 

Alla gårdar kända från de medeltida dokumen-
ten är med och här finns uppgifter om ägarna, äk-
tenskap, bruk av heraldik och bomärken och annat 
som är värt att veta. Trots att källmaterialet är svagt 
så förmår Flensmarck att få fram en imponerande 
mängd kunskap och allt dessutom noga redogjort 
med källhänvisningar. 

För den som är intresserad av att förstå hur heral-
diken användes i denna del av Skandinavien under 
medeltiden är det här ett måste-verk. Inte minst är 

släkttabellerna med kända sigill och vapensköldar 
värdefulla för att förstå hur ett vapen kunde ärvas 
och förändras men ändå representera samma släkt. 

Det är bara att hoppas att författaren orkar 
fortsätta med resterande gårdar. Böckerna i serien 
kostar mellan 150 och 400 kr styck beroende på 
tjocklek. För den som vill prenumerera på bokserien 
går det att få böckerna något billigare. 

Jesper Wasling
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Nya medlemmar            
Wanna & Werner Bartholdson   Tokulla    524 96 Ljung

Tor Billgren   Möllevångsgatan 27 A    214 20 Malmö

Emil Dywall   Sandatäppsvägen 9    635 32 Kvicksund

Jonas Fransson   Pilgatan 11    553 18 Jönköping

Peter Fredriksson   Gullberna park, Flaggskär    371 54 Karlskrona

Billy Hedman   Lidaleden 644    603 81 Norrköping

Robin Jansson   Fullblodsgatan 7 B    431 32 Mölndal

Jens Krongripen   Väpnarstigen 10    181 65 Lidingö

Anders Landenstad   Backabovägen 52 D    371 46 Karlskrona

Mariana Jana Lejonbalk   Rönnäsvägen 54    341 33 Ljungby

Tristan Alex Lejonbalk   Slottsgatan 130    602 22 Norrköping

Patrik Sjöholm   Järla gårdsväg 29    131 61 Nacka

Truls Sjöholm   Södra Björstorps säteri    273 55 Brösarp

Olof Sköld   Smedbygatan 16    561 41 Huskvarna

Staffan Smeds   Kontorsvägen 16    862 34 Kvissleby

Mårten Sundmark   S:t Johannesgatan 12    753 12 Uppsala

Ingemar Svenback   Brohultsvägen 182    254 65 Helsingborg

Christian Thorén & Maria Byqvist   Eklandagatan 45 B 
412 61 Göteborg

Stian Tvedt Anders   Reimers väg 34    602 09 Norrköping
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