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Lars O Lagerqvist kommenterar Mats Persson, Mats
Persson kompletterar sig själv, Leif Törnqvist tycker till
om Tomas Bragesjö som även han – i nästa nummer –
kompletterar sig själv. Till det kommer allt fler mejl och
telefonsamtal till redaktionen. Fantastiskt kul tycker vi,
att ni läsare känner er delaktiga och vill bidra med era
kunskaper. Vår paroll numera är att inget är så bra att
det inte kan bli bättre.

Tyvärr klantade sig redaktören i förra numret och publicerade en artikel som borde ha lämnats åt sidan. Inte för
att den var dålig utan tvärtom, för att den var väldigt bra
och därför publicerades i Heraldisk Tidsskrift (HT) nu i
marsnumret. Det är förstås Martin Sunnqvist artikel som
avses och redaktionen framför här en ursäkt till både författaren och dig som läsare för denna dubbelpublicering.
Det bör också påpekas att den version som finns i HT är
något nyare och något justerad så läs den gärna.
Svenska Heraldiska Föreningen utvecklar verksamheten med fler föreläsningar och seminarier. Vi är stolta
att kunna presentera två nu i höst: en kulturheraldisk på
temat Dödens heraldik och en praktisk för praktiserande
heraldiska konstnärer och andra intresserade. Vi hoppas
kunna erbjuda fler liknande seminarier och sprida dem
bättre över landet. Mer om det i kommande nummer.
Till sist. Vapenkollegiet arbetar för högtryck och har
denna gång 12 sidor. Intresset för heraldik tycks bara öka.
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Sekreteraren Magnus Bäckmark
Svinningevägen 38, 184 92 Åkersberga
Tfn 08 – 756 37 90, magnus@heraldik.se
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Dalregementets fana m/1686. Riksarkivets
årsbok 2017, konstnär Henrik Dahlström.
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Seminarium för
heraldiska konstnärer
Vill du bli en bättre heraldisk konstnär, kunna
ge dina klienter bättre råd och bygga upp ditt
nätverk? I så fall ska du komma till Sveriges första
seminarium kring praktisk heraldik.
Seminariet riktar sig i första hand till dig som är,
eller vill bli, heraldisk konstnär och vill lära dig
mer om det konstnärliga utförandet.
Företräde ges därför till heraldiska konstnärer.
Övriga är välkomna i mån av plats. Anmälan sker
via mejl till jesper@heraldik.se eller på Svenska
Heraldiska Föreningens Facebook-sida.
Tid: 18 november kl 11.00 – 17.00
Plats: Genealogiska Föreningen,
Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna.
Preliminärt program
11.00 Seminariet öppnas
11.05 Inledningsanförande av Davor Zovko.
Därefter samtal kring detta ämne
Lunch
13.30 Hur ska jag rita?
Samtal kring heraldisk framställning. Medverkande konstnärer presenterar en aspekt
på framställning och/eller komposition av
heraldiska bilder varpå övriga kan ge sin
synpunkt på detta.

Kontaktperson:

Omslagsbild

Välkommen till

Jesper Wasling
Redaktör för Vapenbilden

15.00 Vad säger SVK?
Samtal med företrädare för Svenska vapenkollegiet och Skandinavisk vapenrulla kring
hur dessa resonerar vid granskningar.
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Heraldica Semesterica
Jag brukar normalt sett inte käfta emot snuten.
Men ibland är det viktigare att rätt ska vara rätt
än att hörsamma polisen. Konstapeln förklarade
nämligen för oss att vapensköldarna vid porten
till Berlins stadshus tillhörde olika stadsdelar.
Vi hade ägnat i alla fall en timme åt att luska ut
att de i själva verket tillhörde olika tyska städer.
Det i kombination med min hemmasnickrade
tyska gav mig självförtroendet att ta snacket
med ordningsmakten.
Så vi blev barskt bortkörda från platsen.

Här någonstans kläcktes idén att teckna av alla
vapensköldar under denna semesterresa på de
europeiska järnvägarna. Det blev flera hundra
stycken i slutändan, prydligt uppradade i en bok
och nästan alla korrekt färglagda i akvarell.
Det har också gjort varenda resmål till en skattjakt. Tidvis har den varit riktigt komplicerad, som
på Oberbaumbron i Berlin där mosaikkonstnären
tagit sig lite väl stora friheter i både form och färg.
Helt klart lättast är Schweiz. De har ordning och
reda och sökbara register på nätet. Prag bjuder
i gengäld på en hel del tuggmotstånd även om
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slopade roamingavgifter har underlättat och gjort
det möjligt att googla så långt tjeckiskan räcker.
Det är en kul aktivitet. I alla fall om man har
en förstående, eller kanske rentav medryckt, respartner. Annars kan den här sortens beteende lätt
bli påfrestande för andra.
Några dussin vapensköldar i boken är ännu
oidentifierade, men där har Facebooks besynnerliga heraldiska subkulturer snabbt ryckt ut.
Jag postade mina målningar vid midnatt härom
veckan och gick och la mig. På morgonen har
ett tjog heraldiknördar, med sin säregna förmåga
att påpeka minsta lilla fel i mina teckningar och
samtidigt vara väldigt hjälpsamma, rett ut de flesta
år mig. Motiv, färger och namn har korrigerats.
Frågetecken har rätats ut. Folk som kan tjeckiska,
tyska och italienska har erbjudit sig att hjälpa till
att nysta i resten. Det har blivit diskussion, det
råder delade meningar om allt möjligt.
Men alla är väldigt avundsjuka på mitt semesteralbum. a
Björn Fridén

” ... Det är en kul aktivitet. I alla
fall om man har en förstående,
eller kanske rentav medryckt,
respartner. ”
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Dance macabre

I KORTHET

– Bernt Notke, 1633, beskuren.

Vapen för
prinsessan
Sofia
Thomas Braithwaite of Ambleside Making His Will – okänd konstnär, 1607.

Ett vapen har fastställts för H.K.H. Prinsessan
Sofia, hertiginna av Värmland. Det är identiskt
med Prins Carl Philips vapen sånär som på hjärtskölden som är prinsessans personliga: i silver
ett rött treberg och däröver en av vågskura bildad
blå ginstam.

Dödens genealogi och heraldik
Symposium på Riddarhuset söndagen den 15 oktober 2017
Svenska Heraldiska Föreningen och Riddarhuset har nöjet att inbjuda till ett heldagssymposium
som belyser olika aspekter av kunglig och adlig begravningskultur och dödens avtryck i stamtavlor
och andra skriftliga källor.

Hjärtskölden är en förenkling av det vapen som
1946 fastställdes för Älvdalens kommun där prinsessan växte upp. Vågskuran står för Dalälven och
treberget för de porfyrrika bergen. Kommunvapnet innehåller dessutom ett armborst och en lie.
Vapnet är framtagna av Riksarkivets heraldiska
enhet och ritat av Henrik Dahlström.

Program och föredragshållare:

Elias Sonnek

Knut långe –
igen
Det beredde mig stor glädje att läsa Mats Perssons artikel Knut Långes vapen (Vapenbilden
2016 nr 107 s 4–11).

I många år har jag grubblat över detta vapen och
det var nyttigt med en så grundlig genomgång. För
mig är det alldeles klart att man måste utgå från
myntet, som ju säkert kan dateras till 1229–1234,
Knuts regeringstid. Och hur ska man tolka våglinjen mellan den första och andra kaveln? Och
de sena Holmger-vapnen från 1400- och 1500talen. Intressantast är nog teckningen (Persson fig
7) av sarkofagen med det trekavliga vapnet, den
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Sir Thomas Aston at the Deathbed of his Wife – John Souch, 1635.

översta med en våglinje. Om nu figuren på myntet
är en våglinje. Jag minns att min förste chef, den
lärde Nils Ludvig Rasmusson, gissade att det
var en orm (ca 1960). Det är bra att vi nu kan
se 4 av de kanske 6–7 existerande exemplaren
bredvid varandra.
Lars O. Lagerqvist

kl. 10.00 Symposiet inleds
• Lena Rangström, fil. dr h. c., f.v. 1:e intendent, Livrustkammaren:
”I döda regenters sällskap – kungliga begravningar genom 500 år”
• Inga von Corswant-Naumburg, fil. dr i konstvetenskap:
”Huvudbanerens förändring under 500 år”
• Ingrid Sjöström, docent i konstvetenskap och f.d. chef för Sveriges Kyrkor, Riksantikvarieämbetet:
”Ära och minne – Adliga gravkor från stormaktstiden”
kl. 12.30–14.00 Lunch på egen hand
• Magnus Bäckmark, fil. kand, släktforskare och heraldisk konstnär:
”Dödens avtryck i skriftliga källor”
• Göran Mörner, riddarhusgenealog:
”Utdöd eller fortlevande? – Om Riddarhusets genealogiska arbete”
Paus med kaffe och kaka
• Cecilia Candréus, fil. dr i textilvetenskap, Uppsala universitet:
”Adliga begravningsfanor”
• Alexander Engström, doktorand i historia, Uppsala universitet:
”Krigets muller och klockors dån – Det akustiska landskapet kring 1600-talets adliga
begravningskultur”
kl. 16.30 Frågestund och avslutning
Symposiet är kostnadsfritt och det bjuds på kaffe och kaka (dock ej lunch),
men föranmälan är obligatorisk och görs på heraldik.se.
Anmäl dig senast söndag 8 oktober, men det är begränsat antal platser så först till kvarn gäller.
För frågor eller om du inte har möjlighet att anmäla dig via internet, vänligen kontakta SHF:s
sekreterare Sami Nahas på sami@heraldik.se eller 070-111 29 94.
Varmt välkomna!
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Knut Långes vapen än en gång

Bild 1: Rekonstruktion av Knut Långes vapen.

Bild 2: Jan Ranekes rekonstruktion av Knut Långes vapen.

Källa: Vapenbilden nr 107, 2016.

Källa: Raneke, Svenska medeltidsvapen, del I (2001, sid 290).

I Vapenbilden nr 107, 2016, publicerade jag en
artikel om den svenske 1200-talskungen Knut
Långes vapen.

Knut Långes mynt. Det är flera forskare som har
tyckt sig se någonting på dessa. Men vad de egentligen har sett varierar från forskare till forskare.

På basis av de tre källor som finns bevarade – mynt
från Knut Långes regeringstid, sonen Holmger
Knutssons mirakulöst bevarade gravtäcke från
1400-talet, och en teckning från 1590-talet som
föreställer Holmger Knutssons sedermera förstörda gravmonument – drog jag slutsatsen att
Knut Långes vapen kan ha sett ut som vapnet i
Bild 1. Man bör här observera att tinkturerna
är ytterst osäkra; guldet och silvret i bjälkarna
kommer från gravtäcket, medan den blå färgen
är ett fritt påhitt som helt enkelt ser snyggt ut.
Nu har emellertid Jan Raneke två alternativa
rekonstruktioner av detta vapen: en med bara
tunna bjälkar eller strängar, och en med en konstig
våglinje mellan de två översta strängarna (Bild
2). Vad är det för våglinje? Och vad har den med
vapnet att göra?
Idén om en våglinje kommer från vapnet på

Lejon?
Hans Toll har i en bok från 1919 (De älsta svenska konungavapenbilderna, Norstedts Förlag,
Stockholm) tyckt sig se lejon: ”... ser jag två från
hvarandra ställda leopardlejon, det högra högervändt, det vänstra vänstervändt. Tvenne andra
synes mera otydligt mellan den andra och tredje
bjälken, och ett slutligen mellan tredje och fjärde
bjälken” (sid 18).
När boken kom ut måste en del läsare ha uttryckt tvivel om dessa lejon, i synnerhet som det
fotografi som han har i boken för att illustrera
sin tes knappast kan sägas visa några lejon. I
en senare artikel (i Upplands Fornminnesförenings Tidskrift, vol. 36, 1921), upprepar han
därför att lejonen syns tydligt på originalmyntet,
men att fotografiet i boken tyvärr blivit ganska
dåligt. Han förstår därför ”... att personer fin-

nes som av förenämnda skäl ej kunnat upptäcka
leopardlejonen. Dessa måste i så fall för dem
bliva bladrankor, som ofta förekommer i samtida
sköldsigill tillhöriga medlemmarna av Skjalm
Hvides ätt” (sid. 287).

Besök på Myntkabinettet
För att försöka avgöra vad den där våglinjen egentligen kan vara för någonting besökte jag Kungliga
Myntkabinettet i mars 2017 tillsammans med två
av Sveriges främsta kännare av medeltida mynt:
Henrik Klackenberg och Roger Svensson. 1:e antikvarie Ulrika Bornestaf lät oss titta noga på Myntkabinettets fyra Knut-mynt med vapensköldar (det
finns även flera Knut-mynt med andra motiv), och
hon var dessutom vänlig nog att tillställa mig högupplösta fotografier av mynten (Bild 3). Myntet i
nedersta raden i Bild 3 är det mynt som Toll och
Warnstedt betraktade.
Nedanstående beskrivning av vapnet på mynten
baserar sig på diskussionerna med Klackenberg
och Svensson. Till saken hör att det finns ytterligare några Knut Långe-mynt med vapensköldar
bevarade: ett exemplar på Lunds Myntkabinett,
ett exemplar på Nationalmuseet i Helsingfors,
och åtminstone ett i privat ägo. Men det är alltså
bara de fyra på Myntkabinettet i Stockholm som
jag har undersökt.
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Huggorm?
Christopher von Warnstedt (Vapenbilden nr 5,
1971, sid 1) tyckte sig i stället se ”svearnas heliga
orm” på myntet: ”... ett mynt ... med två bjälkar,
varav den övre visade sig vara en huggorm med
huvudet rest till hugg”. Och även om ingen orm
syns på vapnet på sonen Holmger Knutssons gravtäcke, spekulerar ändå Warnstedt: ”det ligger alltså
nära till hands att förmoda, att bjälkarna alltså
i detta vapen ursprungligen varit huggormar.”
Andra forskare, inklusive jag själv, har varit mer
skeptiska. När man tittar på den bild av en penning
från konung Knuts dagar som finns på Kungliga
Mynkabinettets hemsida ser det nästan ut som
om den där våglinjen bara är en skada på myntet
som inte har någonting alls med vapnet att göra.
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Bild 3: Detaljbilder av vapensköldarna på Kungliga Myntkabinettets fyra Knut Långe-mynt.
För varje mynt visar bilden till vänster framsidan, till höger baksidan. Foto: Gabriel Hildebrand, KMK.
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Mynten är så kallade brakteater, d.v.s. de är
stansade i tunna silverplåtar, till skillnad från
senare tiders tjockare och dubbelsidiga mynt.
Bilderna visar mynten från såväl fram- som baksidan. Vi ser för det första att ”våglinjen” framträder
tydligt i det översta fältet på alla fyra mynten
(ett par av dem är bara fragment, men delar av
vapenskölden är ändå tydliga). Det är alltså inte
fråga om en skada på ett enstaka mynt; någonting
finns verkligen där på dem alla, och är ditsatt med
avsikt. Men vad är det för något?
För det andra ser vi att det är fråga om en
obruten våglinje som i Ranekes rekonstruktion
i Bild 2. Därmed faller Hans Tolls tolkning av
två motställda lejon. Det är också tydligt att
”lejonen” i så fall bara finns i det översta fältet;
de lejon som Toll tyckte sig se i de övriga fälten
lyser tydligt med sin frånvaro på våra högupplösta fotografier. Idén om två lejon är emellertid
inte så tokig. Knut Långes släkting kung Erik
Knutsson hade två motställda lejon i sitt sigill,
och om Knut ville anknyta till kung Erik skulle
det kanske vara naturligt att han själv tog med
dessa i sitt eget vapen.
Men så är det alltså inte. I stället skulle Christoffer von Warnstedts tolkning, med en orm, nu
te sig rimligare. Men silverpenningens lilla format
(sköldens största bredd är ungefär 5 mm) gör det
helt omöjligt att avgöra om det är någon orm –
kanske det bara är en damaskering av en annars
tom yta i vapnet. Eller, som Toll skrev att några
betraktare kanske trodde sig se: ” ... bladrankor,
som ofta förekommer i samtida sköldsigill ... ”. Och
man kan definitivt inte se att det är ”en huggorm
med huvudet rest till hugg”. Det är i och för sig
möjligt att Knut Långe för sina samtida visade
upp målade eller broderade vapensköldar i större
format, där ormen framträdde tydligt, och att
alla människor i hans samtid därför visste att den
lilla krumeluren på mynten skulle föreställa en
huggorm. Men detta kan knappast bevisas – och
därför kan det lika väl handla om damaskeringar
som om något annat.
För det tredje ser vi att krumeluren ska vara i
sköldens översta fält. Anledningen till att Raneke
i sin rekonstruktion (Bild 2 ovan) placerat våglin-

jen i det näst översta fältet är att han har misstolkat utrymmet mellan den övre sköldkanten och
det övre cirkelsegmentet som ett fält i skölden.
Men i vår stora förstoring i Bild 3 ser vi – eller
åtminstone tolkar jag bilderna så – att skölden
är triangulär, och inskriven i en cirkel. Alltså hör
våglinjen till det översta fältet.
Mysteriet kvarstår
Om man nu ska tolka våglinjen som något som
faktiskt tillhör vapnet (och låt oss för enkelhets
skull kalla det för en orm) uppstår en annan fråga:
Varför finns ormen inte med på det broderade
vapnet på sonen Holmger Knutssons gravtäcke?
Och varför finns den inte med på teckningen av
Holmger Knutssons gravmonument? Använde
Holmger en förenklad version av sin fars vapen
– och i så fall: varför gjorde han det? Man skulle
snarare kunna tycka att han som tronpretendent
hade all anledning att visa så mycken heraldisk
anknytning som möjligt till sin far, och därför
fanns det ingen anledning för honom att ta bort
ormen. Snarare tvärtom.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att krumeluren verkligen finns på mynten (det är inte
fråga om någon skada på ett enstaka mynt) och
att den är placerad i sköldens översta fält. Dessutom är den en obruten våglinje; den kan således
inte vara två motställda lejon. Vidare är det osannolikt att den ska föreställa en heraldisk bild,
till exempel en orm, för i så fall skulle Holmger
Knutsson ha haft den kvar i sitt vapen (såvida inte
nunnorna i Sko Kloster, som broderade gravtäcket
drygt 200 år efter Holmgers död, helt enkelt
glömde bort ormen). Slutligen är det inte heller
troligt att krumeluren ska föreställa damaskering;
mynten har alltför litet format för att damaskering
ska vara meningsfull. Som så ofta när det gäller
äldre svensk medeltid kan vi således inte säga
någonting säkert. Mysteriet kvarstår. a

Mats Persson
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Heraldikens roll i
medeltidsföreningen SCA
Försvarsmakten
uppdaterar
heraldiken
I en ny serie reglementen och handböcker tar
Försvarsmakten ett helhetsgrepp om sin traditionsvård. I Parad 2: Flaggning, fälttecken &
heraldik, som började gälla den 1 juli, finns nu alla
bestämmelser rörande myndighetens heraldik
samlade på ett ställe. Där återfinns beskrivningar
och illustrationer av gällande vapen och fälttecken samt instruktioner för hur nya tas fram.
Enkelhet och tydlighet är ledorden.

Förvaltare Patrik Laestadius vid Högkvarteret har
tagit fram reglementet tillsammans med Försvarets traditionsnämnd. Armémuseums intendent
Karin Tetteris har tagit särskilt ansvar för avsnittet om fälttecken, som utgörs av fanor, standar,
dragonfanor och flaggor. Statsheraldiker Henrik
Klackenberg har gjort en grundlig genomgång av
blasoneringarna för såväl vapen som fälttecken.
Vid behov har de rättats och fått en enhetlig
språkstil.
Försvarsmaktens organisationsenheter (förband, skolor och centra) har officiella heraldiska
vapen och fälttecken. Därtill kommer vapen och
fälttecken för andra enheter som får användas
med vissa restriktioner. Till exempel de som krigs12 Vapenbilden 111:2017

SCA (Society for Creative Anachronism) bildades
efter att ett gäng studenter höll en medeltidsfest
i San Francisco 1966. De drogs till medeltidens
romantik och vad är mer romantiskt än heraldiska
banér och bemålade sköldar. Redan från början
höll man kämpalek i rustning med rottingsvärd
och sköld så heraldiken kom snabbt till praktisk
användning.

eller hemvärnsförband tagit över från sina föregångare landskapsregementena.
Sammanlagt blir det flera hundra vapen och
användningsområdena har aldrig varit fler.
Tidigare användes förbandsvapnet mest på uniformsknapparna, men nu syns det på skyltar,
presentationer och brevpapper. Vapnet har blivit
förbandets självklara samlande symbol. Det nya
reglementet beskriver till och med hur heraldiska
produkter ska utformas.
Reglementet går att läsa i PDF-format på Försvarsmaktens hemsida (http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/reglementen/r-parad-2-2017.pdf ). 2019
planeras den att tryckas i bokform i samband
med en ändringsutgåva. a

Elias Sonnek

Efterhand som fler och fler medlemmar och grupper
ville ha egna heraldiska vapen började dessa registreras (på frivillighetsbasis) i fler och fler arkivskåp
och sen i en databas, ”The SCA Armorial och
Ordinary” oanda.sca.org. I nuläget finns det ca
50 000 heraldiska vapen och märken registrerade
och det tillkommer, efter en granskningsprocess
i flera led, mellan 100–300 st per månad.
Själv gick jag med i början på 90-talet i Uppsala och jag skaffade mig snart ett namn (skulle
passa engelskt 1300-tal) Anna de Byxe och ett
heraldiskt vapen. I slutänden blev mitt vapen
”Azure, an owl displayed argent and on a chief
indented Or three roundels gules.”
SCA-heraldik har utvecklats till en blandning
av gammalt och nytt. Man får
bara använda de medeltida
grundfärgerna och metal�lerna, rött, svart, grönt, blått,
lila, brunt (trä och vissa djur)
gult och vitt. Men vad man
har på sitt vapen i övrigt har
förändrats allt eftersom de heraldiska kunskaperna har växt. Min uggla är ett ganska bra exempel. Heraldiska ugglor har normalt inte vingarna

utspridda, vilket jag inte visste, men eftersom
man tillåter mindre avvikelser från vad som var
brukligt före år 1600 så blev det registrerat.
En av de första vapensköldarna som registrerades var den för SCA:s gruppvapen som ritades,
enligt hörsägen, hastigt upp
med krita. Den är “Or, a
laurel wreath vert.” Därefter innehåller alla vapen för
grupper en lagerkrans.
Det finns diverse digitala
vapenrullor för SCA men
ett överblickbart urval för
den Europiska gruppen (Kungadömet Drachenwald) finns på http://op.drachenwald.sca.org/
heraldry_search.php.
Med all denna heraldik krävs det även härolder
och i SCA är det både ett ämbete och en inofficiell
titel. Vi härolder har diverse roller, allt från att
vara den som ropar ut dagens händelser på våra
evenemang, till att delta i hovceremonier och sist
men inte minst, vi är de som hjälper folk välja ett
namn och heraldiskt vapen. a
Anna Troy

För mer om SCA i allmänhet: www.scademo.com
SCA College of Heralds: heraldry.sca.org
Den svenska föreningen SKA Nordmark: www.nordmark.org
eller vår Facebookgrupp Nordmark
www.facebook.com/groups/10965400036
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Några kommentarer till artikeln
Den svenska flaggan i kungliga och adliga vapen
Den intressanta artikeln om flaggan i vapensammanhang ger anledning till några små kommentarer. Inledningsvis tar författaren upp Egentliga
Finlands vapen. Bilden som visas är hämtad från
Gustav Vasas sarkofag i Uppsala domkyrka och
den återger de båda ”flaggorna” som kluvna.
Vapnet tillkom 1558 som en del av Gustav Vasas
sons Johan hertigvapen.

En annan och äldre avbildning av hela hertigvapnet finns i den så kallade Parishandskriften
daterad till 1562. Där framställs de båda dukarna
med endast en tunga. De är anslagna vid lansar
och är således tecken tänkta att föras till häst.
Till formen ansluter dukarna till för tiden gängse
typer av ryttarfälttecken. Samma form uppvisar
också de medeltida standaren där kunglig börd
markerades genom att dukarna hade två flikar.
Valet av blå dukar med gult kors var en markering av kungligt befäl. Senast från 1580-talet
blir även dukarna i Egentliga Finlands vapen tvekluvna. Om dessa dukar visligen skall hänföras till
landstridskrafterna så finns belägg från mitten av
1500-talet på att blå dukar med gult kors brukades
även till sjöss sannolikt som befälstecken för den
som i kungens ställe förde befälet över flottan.
Ett säkert belägg för detta är ett kopparstick som
återger belägringen av Riga 1621. Ett av skeppen
för en tvåtungad flagga med kors. Belägringen
14 Vapenbilden 111:2017

leddes personligen av Gustav II Adolf.
Under förra delen av 1600-talet utvecklades
den tretungade blå flaggan med gult kors till
ett allmänt kännetecken för flottans fartyg men
också som befälstecken. Fortfarande var flaggan i sin tretungade form att ses som ett tecken
för kungen. Fartygen ”heter” ju fortfarande till
exempel HMS Karlskrona där HMS står för Hans
Majestäts Skepp.
När de tretungade flaggorna började användas
i anslutning till adelsvapnen var symbolen för
sjömilitär verksamhet sedan länge väl förankrad.
Det var därför säkert naturligt att personer med
sjömilitär bakgrund använde det vi i dag kallar
örlogsflaggan som attribut både i vapnen och
som hjälmprydnader.
För att förklara varför danska och engelska
flaggor förekommer i de vapen som författaren
anger krävs nog en mer ingående personhistorisk forskning. Det är föga sannolikt att vare sig
sköldens innehåll eller hjälmprydnader tillkommit av en slump eller av någon form av estetisk
fåfänga. Man får nog söka en reell bakgrund till
den formen av vapentillbehör.
Det var emellertid inte bara i maritima sammanhang som militära dukar kom till användning.
Det skedde även med arméfälttecken. Om
detta finns en kortare uppsats i nr 3/2005 av
Riddarhusets skrift Arte et Marte.

En omständighet som verkar störande är att
författaren använder växelvis flaggor och fanor
som om de vore synonyma begrepp. Det är de
INTE. En flagga hissas på eller halas ner från en

” Samma form uppvisar också de
medeltida standaren där kunglig
börd markerades genom att
dukarna hade två flikar.”
stång eller ombord ett flaggspel. Den blå flaggan
med gult kors att en symbol för nationen.
Fanan är fast spikad vid en fanstång och förs
av en därtill utsedd fanförare. Fanan är en symbol
för den organisation eller sammanslutning som
tilldelats, erhållits som gåva eller direkt anskaffat fanan. Det hindrar inte att blå fana med gult

kors kan finnas i många exemplar. Fanan förblir
en symbol både för aktuell sammanslutning och
nationen.
När man använder uttryck som den svenska
fanan förutsätter språket att det skulle finnas en
särskild blå fana med gult kors som någon form
av riksfana. Någon sådan duk existerar emellertid inte. Därför får man nöja sig med att tala
om en svensk fana eller flera svenska fanor och
då som en beskrivning av dukens utförande och
hemmahörighet i Sverige.
Det syns som om författaren önskar fördjupa
sig i ämnet och återkomma i framtiden. Det är
bara att varmt önska lycka till. Ämnet är både
fascinerande och engagerande. a
Leif Törnquist

Nya medlemmar
Daniel Ahl Nansensgatan 23 417 19 Göteborg

Esther & Karl Mastonsköld Norra Nyvallsvägen 43 B 804 23 Gävle

Lord Lazze Xerxes Eventhén Mobäcksgatan 29 216 24 Malmö

Jakob Piehl Mältargatan 2 753 18 Uppsala

Kerstin Frondén Marknadsgränd 14 10600 Ekenäs, Finland

Johannes Swärdh Huvudstagatan 12 171 58 Solna

Audun Lem Viale delle Terme di Caracalla 00153 Roma, Italien

Rickard Söderberg Höhenstrasse 38 8700 Küssnacht, Schweiz

Simon Lindgren Dalhemsgatan 8 B 586 63 Linköping

Tomas & Eva Vitulv Backgatan 4 697 32 Pålsboda

Ilonka Wimmer Ljungqvist Ståhlbomsgatan 25 602 41 Norrköping

Rasmus Åkergren Skogsvägen 14 F 832 47 Frösön

Egon Lövhall Skövde 168 463 96 Nygård
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Försvarsmaktens
specialförband

1

2

3

5

6

7

Försvarsmaktens specialförband (FM SF)består
dels av Särskilda operationsgruppen (SOG) som
utgör kärnförbandet, dels av Försvarsmaktens
specialoperationsförband (FM SOF) som består
av sju stödjande enheter. 2010 fick SOG sitt
heraldiska vapen: I svart fält en sexuddig stjärna
av silver i övre dexter hörn.

4

Bild 1: Särskilda fallskärmsenheten (SFE). ”I fält av silver en
röd fallskärm med fem linor …”
Bild 2: Särskilda helikoptergruppen (SHG). ”I fält av silver
en röd pegas …”
Bild 3: Sektionen för operativ teknik (SOT). ”I fält av silver ett

Nu har även de stödjande enheterna fått sina
vapen. Samtliga med en svart ginstam belagd
till dexter med en svart sexuddig stjärna som
syftar på moderförbandet. Därunder ett fält av
silver med en röd bild symboliserande enhetens
verksamhetsområde. Till skillnad från SOG:s
vapen kröns dessa inte med kunglig krona.
Vapnen är framtagna av Riksarkivets heraldiska
enhet och ritade av Henrik Dahlström. a
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störtat pentagram inskrivet i en cirkel, allt rött …”
Bild 4: Särskilda sambandsenheten (SSE). ”I fält av silver
en störtad och två korsade och störtade blixtar, allt rött …”
Bild 5: Sjötransportenheten (STE). ”I fält av silver en vingad
sjöhäst lagd över en balkvis ställd treudd, allt rött …”
Bild 6: Särskilda transportflyggruppen (STG). ”I fält av silver
en enkelvingad, röd glob …”
Bild 7: Särskilda logistikenheten (SLE). ”Sköld ginstyckad av
trappskura i silver och rött …”

Elias Sonnek
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Nytt från Statsheraldikern
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Nya heraldiska vapen, fanor och märken
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1. Prinsessan Sofia, hertiginna av Värmland • 2. Prins Alexander, hertig av Södermanland • 3. Prins Oscar, hertig av Skåne
4. Kungl Maj:ts Orden • 5. Sören Dalevi, biskop i Karlstads stift • 6. Revisorsinspektionen
7. Riksarkivet 400 år, logotyp • 8. Riksarkivet, flagga • 9. Högskolan i Borås, märke till doktorshatt.

10. Försvarsmaktens tekniska skola FMTS, fana • 11. Föreningen Dala tapto, logotyp/fana • 12. Försvarsmaktenstelekommunikations och informationssystemförband FMTIS • 13. Södra Bohusläns räddningstjänstförbund • 14. Lapplandsjägargruppen
15. Försvarsmaktens specialoperationsförband FM SOF • A. SSE • B. STG • C. SHG • D. SLG E. SFE • F. SOT • G. STE.
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2. Revisorsinspektionens vapen blasoneras: I blått kommer under 2017 att broderas av Handarbetets
fält en stråle av silver. Skölden krönt med kunglig vänner i Stockholm.
krona. Strålen symboliserar inspektionens roll att
7. Försvarsmaktens telekommunikations- och
kasta ett granskande ljus över revisorerna och deras informationssystemförband (FMTIS) bildades 2016
verksamhet.
och har fått ett vapen som blasoneras: I blått fält tre
3. Högskolan i Borås antog 2006 ett vapen vis- balkvis ställda blixtar av guld. Skölden krönt med
ande en knalle. Detta vapen ligger till grund för kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd.
det metallmärke för doktorshatten som man låtit
8. Södra Bohusläns räddningstjänstförbund har
Riksarkivet utarbeta.
fått ett vapen som omges av den åttauddiga strål4. I samband med Riksarkivets nyöppnande i kransen som är en allmän symbol för brandförsvar
november 2016 antog man en ny vapenflagga. Det och räddningstjänster. Vapnet blasoneras: I fält av
nära verksamhetsområdet i Tjörns, Stenungssunds varghuvud av guld. Skölden krönt med en kunglig
1994 år antagna vapnet ligger också till grund för silver, med en av en vågskura bildad blå stam, ett
och Lilla Edets kommuner. Dessa utgör förbundets krona och lagd över två korsade musköter av guld.
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9. Lapplands jägargrupp som ansvarar för utbild- konstnär Henrik Dahlström. a
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5, För föreningen Dala tapto har man levererat av guld. Lejonet syftar på lejonet i Bohusläns vapen.
ningen av 10. och 11. hemvärnsbataljonerna och
en renritning av Dalregementets fana m/1686. Se Brandyxan står för räddningstjänsten. Den medelst
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