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Vi kan hjälpa dig!

Jesper Wasling
Redaktör för Vapenbilden

Med digitaliseringen kommer tidigare okända rariteter i 
bibliotekens magasin till allmänhetens kännedom. Det 
har inte minst vi heraldiker upplevt när nu ett tiotal med-
eltida vapenböcker finns att beskåda eller rentutav ladda 
ner. Men även senare tider har vapenböcker som trots 
sin betydelse inte är så välkända. Om dessa berättade 
förre finske riddarhusgenealogen Henrik Degerman när 
han 2010 fick vår förenings förtjänstmedalj. Nu kan vi 
publicera hans artikel om svenskspråkiga vapenböcker.

Vår egen kommunikationsansvarige Stefan Bede har haft 
mycket att göra det senaste året när flera kommuner har 
velat byta sina heraldiska vapen mot nya logotyper. Ibland 
har hans, och hela föreningens, insatser faktiskt hjälpt. Här 
är Kalmars insiktsfulla agerande en förebild för övriga 
kommuner i Sverige. 

Men vi i styrelsen behöver din hjälp. Om du får kän-
nedom om att något är på gång i din hemkommun får du 
gärna tipsa oss. Ju snabbare vi får vetskap desto tidigare kan 
vi agera, och det brukar då vara lättare att få politikernas 
öron. För vem vill inte heller höra orden ”vi kan hjälpa 
dig” än ”du har gjort fel”.

Kanske är det denna aktivitet, eller våra böcker och våra 
aktiviteter som gav oss årets mest överraskande present – 
ett stipendium på 20 000 kronor från Götiska förbundet. 
Vi är som förening mycket stolta och hedrade över att en 
annan institution på ett sånt sätt uppmärksammar vårt 
arbete och tackar för pengarna. De kommer helt säkert 
att resultera i en kommande bok eller liknande. 

Och till sist, GDPR-lagen, som ersätter PUL, trädde 
ikraft den 25 maj och självklart är vi fortsättningsvis lika 
noga med personuppgifter som vi har varit hittills. På vår 
hemsida har vi skrivit mer om GDPR och mer information 
kommer. Läs mer på heraldik.se.
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Ridderskapets och adelns 
vapenböcker
Medaljföredrag av Henrik Degerman på Rid-
darhuset i Stockholm den 17 mars 2013

Keyser - pionjären i rättan tid
Det första svenska kopparsticksverket är en vapen-
bok. Den utgavs av Henrich Keyser år 1650. Denne 
hade 1635 blivit kunglig boktryckare i Stockholm 
och stamfar för en svensk boktryckarfamilj, som 
efterlämnat många vackra spår i svensk bokhistoria. 
Henrich Keyser dog 1663, men tryckeriet fortsat-
tes av hans likabenämnda son och sonson fram 
till 1707. (Hugo Lagerström, Keyser. En svensk 
boktryckarefamilj. Stockholm 1916.)

År 1650 var förvisso ett gynnsamt år för en 
vapenboks utgivande Johann Siebmachers New 
Wapenbuch hade tryckts i Nürnberg 1605, Gustaf 
II Adolf instiftade riddarhusinstitutionen 1626, 
Westfaliska freden ingicks 1648 och den unga 
Christina, rikets hopp, kröntes samma år. Orsak 
och verkan mellan dessa händelser och Keysers 
företag är uppenbar.

Siebmachers Wapenbuch är ett av de tidigaste 
försöken att samla ett rikes vapen - i detta fall det 
tysk-romerska - i tryck och i ett hanterligt format - 
den första upplagan var i själva verket något mindre 
än Keysers vapenbok - och till ett överkomligt 
pris. Siebmacher skulle sedan utkomma i tallösa 
upplagor och slutligen omfatta över hundra band 
(Grosse Siebmacher). - Riddarhusets instiftande 
gav upphov till ett praktiskt behov av en svensk 

vapenbok och efter det trettioåriga kriget kändes 
det angeläget att kunna sprida ett praktverk runt 
i det förbluffade Europa. 

Cedercrona kan berätta, att Keyser, “hvars flit 
har uppfylt vårt Rike med åtskillige nyttige böcker, 
utgaf år 1650 en samling af Vapen i koppar stuckna. 
Men jag vet intet hvad olyckligt öde mött denna 
hans Vapnebok, at den så sällan finnes. I de händer, 
der hon finnes, förvaras hon billigt såsom et sälsynt 
under, fast hon ock är mycket ofullkommelig. 
Den innehåller fögo mera än 300 Vapen, och de 
äldre Släkter allena kunna der se och känna sina 
Skjöldemärken.”

Om vapenbokens olyckliga öde vet Carlsköld 
berätta, att den är “mycket begärlig för dess raritet, 
sedan utgifvare, i någon åkommen ifver, uppbränt 
sjelf de mästa Exemplaren och uppsmält plåtarne.”

Kungliga bibliotekets namnkunnige över-
bibliotekarie G.E. Klemming har i sina Ur en 
antecknares samlingar (Upsala 1880-82) ägnat 
Keysers vapenbok ett ingående studium. Bokens 
format är avlång kvarto och bladen är tryckta på 
ena sidan. Den är, fortsätter Klemming, en egen-
domlig sammansättning av kopparstick, träsnitt 
och tryck med rörliga stilar. Skölden samt hjälmen 
med krans och täcke (lövverk) är schablonmässigt 
utförda och först tryckta i träsnitt, medan de etsade 
vapenbilderna sedan inpassats. Dessa har utförts 
av Wolfgang Hartman.

Klemming särskiljer på tre varianter, varav 

de båda första har 110 blad och den tredje 126; 
den skulle därför ha utkommit efter drottning 
Christinas kröning 1650. Hela verket är för övrigt 
dedicerat till Christina.

Det säger sig självt att Keysers vapenbok genom 
tiderna betecknats med alla tänkbara raritetsför-
tecken. Redan Warmholtz (Bibliotheca historica 
Sueo-gothica, 1782-1817) ansåg denna första 
vapenbok för “oändeligen sälsynt”. Klemming 
kallar den “vår äldsta, högst sällsynta och litet 
kända vapenbok” och i Björck & Börjessons kata-
log 272 över Per Hiertas boksamling (1932) är 
den försedd med tre stora RRR. Priset blev den 
gången 300 kronor. Senast en Keyser utbjudits 
på öppna marknaden var såvitt jag vet 1982 hos 
det engelska antikvariatet T.&L. Hannås i Kent, 
katalog 64, till 950 pund.

von Schantz - Kiellberg - Cedercrona - 
forskarflit i träsnitt
Carl Ludvig von Schantz (1681-1734) anställ-
des 1703 som ritare i antikvitetsarkivet och blev 
sedermera assessor i samma arkiv. Han verkade 
samtidigt som vapenmålare i Kungl. Maj:ts kansli 
och ansvarade alltså för sköldebrevens utformning. 
På båda dessa poster efterträdde han den kände 
miniatyristen och numismatikern Elias Brenner, 
med vars dotter von Schantz sedermera blev gift. 
Mellan dessa herrar tjänstgjorde Nils Tungelfelt 
som vapenmålare, men titeln riksheraldiker fick 
först von Schantz efterträdare Conrad Ludvig 
Transkiöld (H.J.S. Kleberg, Riksheraldikeräm-
betets uppkomst och utveckling. Meddelanden 
från riksheraldikerämbetet 1933, Malmö 1933.)

“En älskare af alla vitterheter och en man af 
otrolig flit” (Cedercrona), sysslade von Schantz 

Ett exempel på uppslag ur Siebmachers Wapenbuch, ett av de tidigaste försöken att samla ett rikes vapen.
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med både genealogiska och heraldiska arbeten 
samt hopbragte ett bibliotek om nära 3000 voly-
mer. Enligt hans efterlämnade ritningar utgav E. 
Kiellberg en vapenbok, där grevarnas och friher-
rarnas vapen utkom 1734.

von Schantz arbete hade dock blivit på hälft 
och vid 1734 års riksdag beslöt ridderskapet och 
adeln att en ny vapenbok skulle utges. Uppdraget 
anförtroddes riddarhusfiskalen, sedermera hov-
rättsassessorn Daniel Gustaf Cedercrona (1706-
1752). Denne började med att 1745 utge de res-
terande vapnen av den von Schantz-Kiellbergska 
vapenboken, men fann då “vid ett så noga försök 
långt flera fel, än jag kunnat förmoda, och flera än 
mången skulle kunna tro.” Sexhundra vapen blev 
Cedercrona tvungen att rita om och hans fors-
karmöda ledde till “att ej mera än trenne Släkters 
vapen återstå, om hvilka ingen vetat att meddela 
den ringaste kundskap.”

Den von Schantz-Kiellberg-Cedercronaska 
vapenboken av 1734-45 skall ha 261 blad; Ceder-
cronas, tryckt 1746 hos Lars Salvius, 258 blad. 
Båda är i folio med vapnen i träsnitt; Cedercronas 
i buxbom, berättar Carlskiöld. Hierta säger om 
Cedercronas vapenbok: “Måtte ha kommit i stor 
upplaga; den är lika vanlig som Kjellbergs är rar.” 
Ingen vapenbok kan väl idag sägas vara vanlig, men 
Cedercronas har fått en vid spridning genom att 
stockarna använts för exlibris, bokillustrationer m 
m. Alltför ofta stöter man tyvärr på exemplar som 
slaktats för att komma åt egna eller fränders sköldar.

Carlskiöld - den populäre kopparstickaren
“At gifva denne Wapn-Bok” (d v s Cedercronas), 
berättas Carlskiöld i sitt företal, “desto större 
anseende, började man, År 1746, att låta sticka 
den samma uti koppar.” Cedercrona hade då fått 
en medintressent, kanslisten i kanslikollegium 

Cedercronas vapenbok, tryckt 1746 hos Lars Salvius.  Bild : Bukowskis
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och sedermera kanslirådet, filosofie magistern 
Per Schyllberg, 1752 adlad och adopterad Carl-
skiöld (1718-1765). Som kopparstickare anlitades 
Geringius, som hann utföra ett trettiotal plåtar.

Vid Cedercronas död blev plåtarna belagda 
med kvarstad inför den urarva konkursen och 
förseglade i ett rum på Riddarhuset. Under en 
eldsvåda i närheten blev plåtarna flyttade, då de 
dels skadades, dels skingrades och förstördes. 
Carlskiöld fick därefter till uppgift att “bringa 
öfverlefvorne i ordning” och av detta arbete, där 
de nya plåtarna stacks av C. Bergquist, uppstod 
den vapenbok, vars första upplaga utgavs 1764.

Carlskiölds vapenbok utkom efter utgivarens 
död i ytterligare tre upplagor sålunda, att vapnen 
i föregående upplaga upptrycktes med de gamla 
plåtarna och de därefter tillkomna vapnen tillades 
med nya plåtar. Andra upplagan utkom 1781, 
tredje 1830 och fjärde 1872.
Carlskölds vapenbok bygger forskningsmässigt 

på Cedercronas. Förenklat kan man säga, att von 
Schantz och Cedercrona stått för det källmate-
rial, varav Kiellberg och Carlskiöld förlagt sex 
vapenböcker. Själva ritningarna är också till stor 
del av von Schantz och Cedercronas hand. Den 
heraldiska stilen i Cedercronas vapenbok är av 
hög klass och står sig fortfarande överraskande väl, 
medan Carlskiölds kopparstick redan visar tydliga 
prov på heraldikens annalkande förfallsperiod.
von Schantz och Cedercrona företräder i likhet 
med Keyser en renässansmässig stil med enkla 
sköldformer, välstiliserade bilder och proportio-
nerliga praktstycken, som på 1700-talet måste 
ha verkat mycket antedeluvianska. Modern är 
däremot Carlskölds smäckrare stickelföring, där 
heraldisk pregnans fått vika för rokokons elegans

Stjernstedt och Klingspor - riksheraldiker 
och publicister
Den uppgångsperiod för heraldiken, som har sitt 

upphov i 1800-talets ökade medeltidsstudier, fick 
i August Wilhelm Stjernstedt och Carl Arvid 
Klingspor två värdiga innehavare av riksheraldi-
kerämbetet. Den äldre, Stjernstedt (1812-1880), 
var friherre och jurist i justitierevisionen, då han i 
mitten av 1800-talet helt började ägna sig åt sina 
heraldiska och numismatiska intressen. Som cere-
monimästare vid hovet, rikshärold och riksheral-
diker från 1855, förenade han i sin person Sveriges 
alla heraldiska ämbeten. Vid sin död efterträddes 
han av majoren Klingspor (1829-1903).
Stjernstedt hade påbörjat arbetet på en ny vapen-
bok, som denna gång skulle ges ut i färgtryck. 
Tryckningen påbörjades 1857 i Düsseldorf hos 
Gust.Ad. Gumprechts litografiska anstalt och 
del I omfattande grevar och friherrar “i enlighet 
med i Riddarhuset befintliga vapenplåtar” utkom 
1865. Under ledning av Klingspor fortsattes arbe-
tet hos A.L. Normans Boktryckeri Aktiebolags 
Lithografiska Afdelning, som i banden II, III och 

IV 1879 avslutade vapenboken med ridders- och 
adelsmännens vapen. De första bladen i del II är 
ännu tryckta i Düsseldorf.
Omedelbart därpå började den produktive Klings-
por med följande projekt. Han hade redan tidigare 
utgivit två handböcker i heraldik (Svensk heral-
dik tillsammans med Bernhard Schlegel 1874 
och Handbok i praktisk wapenkonst 1887), den 
ointroducerade adelns Ättar-taflor (med Schlegel 
1875), samt Baltisches Wappenbuch (1880-83, ny 
upplaga 1980). Då Klingspor övertog redigeringen 
av den stjernstedtska vapenboken “blefvo” - som 
hos Cedercrona före honom - “ögonen öppna 
för alla de fel, som förefinnas” i vapenböckerna, 
och liksom hos Cedercrona, inspirerade detta 
Klingspor till att utge en egen vapenbok.
Klingspor blev den förste som gick direkt till 
urkällan, d v s sköldebrevet, med förbigående av 
äldre vapenböcker och av riddarhussköldarna, 
vilkas tillförlitlighet ingen tidigare heraldiker satt i 

Carlskiölds vapenboks första upplaga utgavs 1764. Bilden visar tredje upplagan. Bild: Actionet.com Stjernstedts vapenbok,  den första svenska vapenbok att ges ut i färgtryck. utkom 1857. Bild: Actionet.com
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tvivelsmål. Lika litet som tidigare vapenboksut-
givare befattade sig Klingspor personligen med 
vapnens tecknande, men har dock i motsats till 
sina föregångare artigheten att i bokens inled-
ning nämna de tre konstnärer - Maria Widebeck, 
Hack d’Ailly och Carl Ridderborg - som enligt 
Klingspors anvisningar stått för den praktiska 
framställningen. Vapenboken innehåller förutom 
introducerade även ointroducerade ätters vapen 
samt ett heraldiskt register och är tryckt i fototypi i 
svart-vitt hos Central-Tryckeriet i Stockholm 1890.
Klingspor ställde sig själv kritisk till den stjernstedt-
ska vapenboken. Onekligen är den en representant 
för den heraldiska förfallsperioden och egentligen 
endast en färglagd  variant av Carlsköld, medan 
Klingspor jämte pionjären Keyser, von Schantz och 
Cedercrona kan räknas som de egentliga forskarna 
bakom Sveriges dittills utkomna nio vapenböcker.
På Jan Ranekes försorg och under titeln Svensk 

adelsheraldik utkom Klingspors vapenbok 
i ny upplaga 1990 hos Berlings i Arlöv. 
Vapnen är där ordnade efter vapenbild och 
boken utökad med en rikt illustrerad inled-
ning och nödiga register.

Kajanus - en kuriös spekulation
Efter rikets delning 1809 försökte man i 
den östra rikshalvan återskapa alla de insti-
tutioner, vilka tidigare varit gemensamma 
för hela riket. En sådan var riddarhuset, 
som i Finland började fungera 1816. Till 
ett välfungerande riddarhus, varest adlan-
det fortsätter med oförändrad takt, hör 
onekligen en typografiskt representativ 
vapenbok.

I fallet Kajanus vapenbok blev emel-
lertid riddarhuset på intet sätt inkopplat, 
ett faktum som dessvärre märks alltför 
tydligt. Vapenboken är utgiven på enskilt 
initiativ och förlag och tydligen i spekula-
tivt syfte. Ingen heraldisk forskning ligger 
bakom verket. Initiativet togs av litogra-
fen P. Sjögren som tillsammans med sin 
kollega August Wilhelm Welin stod för 
det litografiska arbetet. Kajanus står för 
teckningar och förklarande text: blaso-

neringar till vapnen samt biografiska uppgifter 
över stamfadern ingår på svenska och franska, 
det gängse umgängesspråket mellan finska och 
ryska myndigheter. Georg August Kajanus (1812-
1888) var då auskultant och kartritare i lantmä-
teristyrelsen, där han sedermera avancerade till 
överdirektörsadjoint med kollegiassessors titel.

Verket trycktes i Helsingfors hos G.O. Wase-
nius 1840-43 i 16 månatligen utkommande häften. 
Bild och text utgavs skilt och rentav i olika format. 
För att öka förvirringen trycktes olika titelblad och 
abonnenterna kunde därför efter eget val samman-
ställa titelblad och häften för inbindning. Det är 
därför inte ägnat att förvåna, att man sällan stöter 
på två likadana exemplar av Kajanus vapenbok. År 
1882 utkom ett tilläggshäfte med vapnen för de 
under tiden adlade ätterna. Kajanus trycktes i en 
relativt stor upplaga och antikvariskt är den ingen 
sällsynthet, i synnerhet inte i oinbundna exemplar.

Av alla dittills utgivna vapenböcker är Kajanus 
den enda som publicerat vapenbeskrivningar. 
Det är också verkets enda förtjänst, ty heraldiskt 
är det en katastrof. Tiden var inte lämplig för 
heraldik som vetenskap. Det hjälpte inte att den 
framstående djurtecknaren Magnus von Wright 
engagerades för att rita sköldhållarna, vapnen var 
och förblev monster. Det värsta var att Kajanus 
vapenbok blev använd som förlaga, då sköldarna 
i plenisalen i det 1862 färdigställda Riddarhuset 
i Helsingfors tillverkades av firman Gropius i 
Berlin. Så kom Kajanus heraldik att genom dessa 
papier-mâché- och gipssköldar bli normgivande 
för generationer av adelsmän, vilka borde ha vetat 
bättre.  

Granfelt - de normaliserade adelsvapnen
Riddarhuset insåg emellertid fadäsen med den 
kajanuska vapenboken och vid 1888 års lantdag 
beslöt man utge en ny vapenbok. Riddarhuset 
stod för förlagsrisken men verkets utgivande 
anförtroddes den nyblivne filosofie kandidaten 
23-årige Georg Fredrik Granfelt (1865-1917), 
sedermera juris utriusque doktor och hovrättsråd.

Granfelt strävade liksom förr Cedercrona och 
Klingspor, att utgå från de autentiska sköldebre-
ven, vilka man såvitt möjligt sökte införliva med 
det finska riddarhusets rätt blygsamma samlingar. 
Liksom hos Kajanus ingår blasoneringar och en 
kort ättehistorik. Granfelt tecknade själv samtliga 
vapenbilder i blyerts - de flesta teckningarna, som 
boktryckeriet hade behållit, hittades av en slump 
på 1970-talet och donerades då till riddarhusar-
kivet. Det färglitografiska trycket ombesörjdes 
av F. Tilgmann i Helsingfors 1889 och texten 
på Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri. Ett till-
läggsblad jämte text utkom 1893 och ytterligare 
ett utan text 1966.

Såväl teckningarna som trycket är av hög klass 
och den heraldiska tillförlitligheten stor om än 
icke fullständig. Upplagan var dessvärre blott 500 
exemplar, varför boken snart blev en antikvarisk 
raritet. - Granfelt fortsatte sin heraldiska publi-
kationsverksamhet med att utge s k normalise-
rade versioner av Finlands riks-, landskaps- och 
stadsvapen.

Dahlby, Raneke och von Schwerin - 
modernisterna
Efter Klingspor verkade det som om den heral-
diska forskningen om adelsvapnen helt avstannat. 
Intresserade forskare fick bevittna den territoriella 
heraldikens uppvaknande genom Klingspor och 
Granfelt och den kommunala heraldikens födelse 
under åren efter andra världskriget. Nära nittio 
år skulle förflyta, innan adelsheraldiken ansågs 
mogen för en renässans.

Komministern Frithiof Dahlby från Stockholm 
och reklamchefen, sedermera filosofie doktorn Jan 
Raneke från Lomma gav 1967 tillsammans ut Den 
svenska adelns vapenbok. Dahlby hade 1964 gett 
ut Svensk heraldisk uppslagsbok och Raneke hade 
gjort sig ett namn som innovativ heraldisk konstnär 
i bl a Skandinavisk Vapenrulla (från 1963).

Omläggning och förlagsbyte av den svenska 
adelskalendern gjorde att 1967 års upplaga utkom 
utan vapenritningar. Dessa utkom i stället separat 
samma år och likaså hos Alb. Bonniers boktryckeri 
i Stockholm i en liten blå volym. Dahlby stod 
för blasoneringarna och Raneke för ritningarna. 
Endast levande ätters vapen finns med och av 
dessa blott sköldarna i svart-vita streckteckningar. 
Mottagandet blev till en början blandat; se t ex 
recension av Hans Schlyter i Heraldisk Tidsskrift 
17, 1968 och Ranekes svar i 18, 1968. Adelska-
lenders vapenritningar återkom sedan 1971 med 
Jacques de Waern som konstnär. I den finska adels-
kalendern har vapenritningarna haft en blandad 
bakgrund.

Riddarhussekreteraren friherre Otto von 
Schwerin utgav 2011 Adliga vapensköldar i 
Sverige. Verket omfattar nulevande ätters vapen 
(enbart sköldar) och är utfört i datateknik och färg-
tryck. Detta ger en helt ny bild av dagens heraldik. 
Framtiden må utvisa, hur den nya tekniken kom-
mer att påverka heraldiken. Dels strävar man att 
utgå från sköldebreven, dels att genom en möjligast 
enkel vapenteckning åstadkomma en praktiskt 
användbar förlaga. Detta förutsätter i många fall 
kännbara avsteg från den tradition som utbildats 
under 1700- och 1800-talen. 

Henrik Degerman

Granfelt vapenbok med den blysamma upplagan på blott  
500 exemplar, är idag   en antikvarisk raritet.  
Bild: kauppa.genealogia.fi 



114:2018 Vapenbilden   1312   Vapenbilden 114:2018

Ett trettiotal medlemmar i Svenska Heraldiska 
Föreningen hade tagit sig till årsmötet på Grand 
Hotell i Lund lördagen den 3 mars.

Ordförande Henric Åsklund hälsade alla väl-
komna och presenterade dagens hedersgäster: 
mottagarna av föreningens förtjänstmedalj Per 
Grönlund, Knut Holmgren och Lennart Was-
ling. Efter att de fått ta emot medalj, diplom och 
blommor i sina respektive vapenfärger inleddes 
de traditionella medaljföredragen.

Per Grönlund berättade hur han tillsammans 
med Knut tillverkar stridssköldar med heraldiska 
motiv som han målar med airbrush. Ett antal 
av dessa sköldar stod uppställda i årsmötesloka-
len för alla att beundra. I framtiden hoppades 
han kunna utveckla airbrush-tekniken på det 
heraldiska området och, om tiden tillåter, även 
tillverka heraldiska riddare i keramik. Per berät-
tade hur han som kravallpolis upplevt hur effektiv 

en sköld kan vara
Knut Holmgren visade upp föremålet som 

lett honom in i heraldiken – en brittisk longbow. 
Även om bågens historia främst är dokumenterad 
i England så vet man att vikingarna och samerna 
var framstående skyttar. De senare kunde ha sär-
skilda bågar som vid behov kunde fungera som 
skidstavar. De stridssköldar han tillverkar tillsam-
mans med Per vill han ta till en ny konstnärlig 
nivå genom att pryda stora fält med mönster som 
bara syns på nära håll. Hantverket beskrev han 
som att måla en tavla i sköldform.

Lennart Wasling talade om sin långa erfaren-
het av ideella föreningar och mindes hur han vuxit 
upp med en far som pysslade med medlemsav-
gifter om söndagskvällarna. Till sina åstadkom-
mande kunde han räkna allt från att ha rustat 
upp en kvarn till ett prisbelönt vandrarhem, till 
att ha utvecklat metoder för att frankera kuvert 
i rekordhastighet. Lennart pratade också om 

Heraldiker träffades i Lund

2018 års förtjänstmedaljörer. Från vänster: Per Grönlund, 
Knut Holmgren och Lennart Wasling

FÖRENINGSNYTTFÖRENINGSNYTT
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utmaningar man kan möta och hur samspelet 
med andra föreningsaktiva kan vara komplice-
rat. Motiveringen att ägna decennier åt fören-
ingsengagemang hämtar han från sin egen inre 
folkbildare, och han har insett att hanteringen av 
medlemsavgifter kan vara ett sätt att slappna av.

Vapenboken presenterades
Så blev det dags att presentera den första voly-

men i serien med vapen från Svenska Vapenkol-
legiet. Vapen 1-200 finns avbildade och beskrivna 
med både svenska och engelska blasoneringar. 
Den är också illustrerad med flera stora vapen-
teckningar från olika konstnärer i stort format. 
Henric tackade Jesper Wasling, Claus K Berntsen, 
Pontus Rosenqvist och Martin Sunnqvist för 
deras hårda arbete med att ta fram boken trots 
vissa motgångar. Till nästa volym ska arbetet 
förhoppningsvis flyta på mycket smidigare.

När Henric ändå höll på att tacka nämnde 
han att föreningen har som tradition att dela ut 
medaljer från Pro Patria eller Patriotiska Sällska-
pet efter många år på olika poster. Som ledtråd 
till vilka som nu skulle föräras medalj visade 

han en bild från 1994 på föreningens dåvarande 
styrelse med dess båda yngre förmågor: Jesper 
Wasling och Stefan Bede. Efter att ha gått ige-
nom de otaliga poster dessa båda haft i SHF 
sedan dess blev det åter överlämning av medalj 
och blommor. 

Stämman valde nytt
Efter en kort kaffepaus inleddes så själva årsmö-

tesförhandlingarna. Hedersordförande Ingemar 
Apelstig förde klubban med van hand. Deltagarna 
kunde glädjas åt ett väl genomfört verksamhetsår 
och en stadig medlemstillväxt. Styrelsen, reviso-
rerna och valberedningen omvaldes med Maria 
Byquist och Elias Sonnek som nya styrelsesupple-
anter och med Fredrik Höglund som förstärkning 
i valberedningen. 

Sist kunde Henric avslöja att SHF glädjande 
nog tilldelats Götiska förbundets kulturstipen-
dium och fått ett tillskott på 20 000 kr i kassan att 
använda till kommande projekt. Dagen avslutades 
med samkväm om middag på hotellet.

Elias Sonnek

Riddare i keramik 
och olika pilspetsar. 
Exempel på arbeten av 
förtjänst-medaljören 
Knut Holmgren.

Förtjänstmedaljören och  
den pensionerade polisen  
Per Grönund visade att 
heraldik även kan finnas i 
trafikmärken.

FÖRENINGSNYTTFÖRENINGSNYTT
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Den 28 december 2017 grundandes Värmlands 
Heraldiska Sällskap (Societas Heraldica Werm-
landensis) för att uppmärksamma 450-årsmin-
net av att Värmlands landskapsvapen fick sin 
nuvarande form av Erik XIV. Sällskapet ska 
främja intresset för samt sprida kunskap om 
heraldik och närbesläktade ämnen. 

Vår idé är att försöka hitta gemensamma nämnare 
med andra föreningar, säger ordförande Fredrik 
Höglund. - Det är lätt att intressera släktfors-
kare, lokalhistoriker och andra för heraldik, bara 
man hittar rätt ingång. Man skulle till exempel 
kunna studera biskopsvapen tillsammans med 
stiftshistoriska sällskapet eller fotbollens heraldik 
tillsammans med idrottshistoriska sällskapet.

Sällskapet har sitt säte i Karlstad men ska ha 
Värmland, Dalsland och Närke som verksamhets-
område. - De tre landskapen hänger ofta ihop i 
olika konstellationer och det har påverkat heraldi-
ken, berättar Fredrik Höglund. Värmlands vapen 

ingår ju i Örebro läns vapen och Dalsland har 
hört till Karlstads stift sedan 1500-talet, vilket har 
påverkat studentnationerna i Lund och Uppsala.

Styrelsen består av ordförande Fredrik Hög-
lund, värmländsk heraldiker, som sedan många 
år driver den heraldiska hemsidan Wermlands-
heraldik.se och bloggen Under Wermlandsörnen, 
sekreterare Freï von Fräähsen zu Lorenzburg, 
heraldisk konstnär som har grundat mikronatio-
nen Lorenzburg i sitt barndomskvarter Lorens-
berg, och kassör Martin C E Asker, heraldiker 
och proinpektor vid Wermlands nation i Lund.

Alla som är intresserade av värmländsk heraldik 
är välkomna som medlemmar i sällskapet. Kon-
takta ordförande Fredrik Höglund på fredrik@
heraldik.se eller telefon 0761 39 90 88. Med-
lemsavgiften på 50 kronor per år kan swishas till 
nummer 123 370 37 17. 

Sällskapet planerar att arrangera sin första 
aktivitet våren 2018. 

Elias Sonnek

Nytt heraldiskt sällskap 
i Värmland

Landskapsvapnen för Närke, Värmland och Dalsland ritade av Vladimir Sagerlund, Riksarkivet.
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Svenska Heraldiska Föreningen har hedrats för 
sin publicistiska gärning med Götiska Förbun-
dets kulturstipendium. ”Vi blev glatt överras-
kade och är mycket stolta över denna stora ära” 
sa ordförande Henric Åsklund vid förbundets 
högtidsdag.

 ”Götiska Förbundet tilldelar Svenska Heraldiska 
Föreningen 20 000 kr för dess publicistiska gär-
ning inom heraldikens område genom tidningen 
Vapenbilden, föreningens hemsida och bokutgiv-
ning samt för dess arbete att sprida kunskap om 
heraldik i media och genom föreningens olika 
heraldiska projekt, vapenrullor och databaser.

Stipendiet överlämnades under förbundets 
högtidsdag som ägde rum den 14 april på Skansen 
Lejonet i Göteborg. Fästningen som sedan 1974 
utgör Götiska Förbundets förbundsborg uppför-
des under 1600-talet med Erik Dahlbergh som 
arkitekt. Under den ceremoniella högtidslogen 
lämnade stormästare Hans-Olof Hagberg över 
diplomet till Henric och till representanter för 

Bohus Elfsborghs Caroliner med vilka SHF delar 
2018 års kulturstipendium. SHF representerades 
även av Pontus Rosenqvist.

Under den efterföljande middagen tackade 
Henric för det generösa stipendiet och läm-
nade över föreningens skriftserie som gåva till 
förbundet. Han presenterade varje volym som 
ett exempel på föreningens olika verksamheter 
och som en del av den publicistiska gärning som 
förbundet valt att uppmärksamma. Efteråt kom 
flera av deltagarna fram för att ge uttryck för sitt 
intresse och sin uppskattning för SHF:s arbete.

Götiska Förbundet är ett ordenssällskap som 
bildades 1815 och som sedan 1817 står under 
kungligt beskydd. Förbundet vill verka för en 
god utveckling av Sverige och har valspråket: 
Forntid – framtid – nutidens ansvar. Förbundet 
är bland annat huvudman för Svenska Flaggans 
museum som är inhyst i Skansen Lejonet.

Elias Sonnek

SHF fick kulturstipendium
Foto: Helena Brage Rosenqvist

Foto: Roland Axelsson
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Supralibros av „das Stammbuch“
Samtliga foton med vänligt tillstånd av 

‚Heraldischer Verein “Zum Kleeblatt” von 1888 zu Hannover e.V.

Unikt tyskt  
heraldiskt dokument i tryck
Titel: Niedersächsische Wappenrolle Gesam-
tausgabe 1910 – 2012 
Författare: Zum Kleeblatt (heraldisk förening) 
/Volkmar Tönnies 
Förlag: Zum Kleeblatt 
ISBN: 978-3-00-041404-6
Pris: €30
Beställ genom: zum-kleeblatt.de/wappenrolle.html

En av världens äldsta heraldiska föreningar, Zum 
Kleblatt, har också ett av världens äldsta heraldiska 
vapenregister. Och till föreningens 125-årsjubileum 
gavs dessa vapen ut i bokform. 

2013 firade den tyska heraldiska föreningen “Zum 
Kleeblatt” (= Klöver-bladet) sitt 125–årsjubileum. 
Den är därmed en av de äldsta ännu levande heral-
diska föreningarna i världen. Redan tidigt bestämdes 
det att dess medlemmars vapen skulle registreras.  
Det blev grunden till vapenrullan Die Nieder-
sächsische Wappenrolle, NWR. Här finns vapnen 
samlade i en magnifik bok, “das Stammbuch”. ”Das 
Stammbuch” är ett ovärderligt unikum som har räd-
dats och bevarats genom två världskrig. Vapen som 
blivit godkända av NWRs vapenkommitté publice-
ras numera i föreningens tidskrift Kleeblatt tillsam-
mans med fackvetenskapliga uppsatser och rapporter 
Efter det första världskriget beslutade ”das Kleeblatt” 
att acceptera och granska även nyantagna vapen 
av icke-medlemmar, registrera och publicera dem 
i sitt register. Denna samling blev så småningom 
till dagens NWR, men, som synes, inte förrän på 
1930–talet.

125 år värda att fira
125–årsjubileet blev anledningen att publicera 
dessa vapen. Och här är vi nu!

Boken (som är lite mindre än A4) är inte 
precis en klassisk festskrift med uppsatser och 
föredragsmanus, men här finns en inledning och 
en kort introduktion till föreningens historia. 
Huvuddelen består dock av de medverkande 
vapnens historia, dokumentation av vapenbärarna 
och naturligtvis själva vapensköldarna. 

Med 174 sidor upptar dokumentationen 
bokens mest omfattande del. De vapenförande 
ätternas namn är ordnade alfabetiskt. De grund-
läggande strukturerna är alltid lika: Blasonering, 
genealogisk information, motto – om befintligt – 
och somliga personliga uppgifter om vapenägaren 
och – om möjligt – konstnärens namn. Det är 
självklart, att de genealogiska uppgifterna kan 
vara mer eller mindre omfattande, beroende på 
hur väl släkten är genealogiskt dokumenterad, 
något som kan vara betydligt svårare i Tyskland 
än i Sverige.

Tre fantastiska bilder ur “das Stammbuch”, 

RECENSIONRECENSION
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inklusive dess superexlibris, leder till bokens 
hjärta, 119 sidor med 1071 fullständiga vapen. 
Nio på varje sida. Vapnens ordning är här inte 
alfabetisk utan kronologisk. Den börjar med 
föreningens grundare, Heinrich Ahrens vapen 
(nummer 2–900) och den slutar med familjen 
Bätz vapen (nummer 12–1984).

Ett tvådelat sökregister, första delen alfabetisk, 
andra delen kronologisk, kompletterar verket.

100 år av heraldik
Denna bok ger oss ett helt århundrade av fantas-
tiska vapen i all deras prakt. Visst är vi nutidens 
heraldiker medvetna att sekelskiftet från det 19:e 
till det 20:e århundradet var tiden av heraldikens 
strålande återkomst. Det är med stor fascina-
tion man ser med vilken fantasi och kreativitet 
dåtidens konstnärer skapade sina verk. Framför 
allt rikedomen av unika hjälmtäcken, som ibland 
verkar helt moderna, är mer än fascinerande.

Några riktigt berömda tyska heraldikers verk 
har förevigats här: Brecht, Roick, Ströhl, Müller-
Westphal och Schweder för att bara nämna några 
få. Men här finns också en hel del mycket respek-
tabla verk av konstnärer som inte är så välkända. 
Tyvärr finns bara sporadiskt information om de 
äldsta vapnens konstnärer, men det verkar som om 
många vapen är skapade av Heinrich Hinzmann.

Det finns en tendens, att de nyare vapnen 
görs enklare och mer opretentiösa när det kom-
mer till det konstnärliga utförandet. Detta beror 
förmodligen på deras primära syfte är att uppfylla 
kraven för registrering i NWR. De äldre vapnen 
är däremot tydligt och definitivt menade att vara 
dekorativa och representativa för bäraren.

Jochen Wilke 

Vapen Ahrens Vapen Hinzmann

Nya medlemmar            

Lars Åke Averdal, Skogslyckevägen 59,  472 31 Svanesund

Robin Berglund Svensson, Humblegatan 20 B,  172 39 Sundbyberg

Joel Carvajal, Kungsvägen 12,  195 70 Rosersberg

Peter Cibri, 12 Gona Street,  VIC 3081 Heidelberg West, Australien

Ingvald Dahlström, Makrillgatan 11,  426 58 Västra Frölunda

Oskar Eriksson, Dolomitvägen 56,  703 74 Örebro

Johan Green, Fjärilsvägen 124,  587 29 Linköping

Ralf Hartemink, Busehof 7,  NL-6871 BM Renkum

Torbjörn Hedberg, Sveavägen 5 B,  633 49 Eskilstuna

Tor M. Ingelsrudøyen, Gamle kopparleden 10,  NO-2443 Drevsjø

Christoffer Ivarsson, Skönviksvägen 293,  122 66 Enskede

Mattias Jönsson, Torggränd 11,  245 65 Hjärup

Jens-Jonathan Larnhed, Gulsparvsvägen 7,  186 47 Vallentuna

Claes Lawett, Idrottsgatan 10 B,  222 29 Lund

Mariann Lindohf, Gustavsviksvägen 61,  591 72 Motala

Leif Nilsson, Oesterhillgaarden,  277 35 Kivik

Stefan Pieksma, Morotsvägen 10,  961 47 Boden

Safira Plazinic, Geijersgatan 2,  411 34 Göteborg

Theo Segersson, Apelvägen 15,  442 77 Romelanda

Sam Stenson, Lillgårdens gränd 3,  436 57 Hovås

Rolf D Swedenhammar, Brovallsvägen 82,  184 94 Åkersberga

Tommy Thuvesson, Storgatan 29,  267 76 Ekeby

Nästa nummer ute i September 2018            

RECENSIONRECENSION
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Den adliga ätten Fredenheim var varken särskilt 
stor eller särskilt långlivad. Däremot har den 
lyckats sätta många heraldiska spår efter sig. 
Somliga efter att ätten utslocknat.

Carl Fredrik Mennander d.ä. (1712–1786) var 
biskop i Åbo. Hans son, som också hette Carl 
Fredrik (1748–1803), adlades 1769 för faderns 
förtjänster med namnet Fredenheim. Namnet val-
des efter faderns medverkan i freden i Hamburg 
1762 som avslutade Sjuårskriget. Brevväxlingen 
mellan fadern i Åbo och sonen i Stockholm finns 
bevarad och vi kan därför följa diskussionen om 
hur det nya ättevapnet skulle se ut. 

Att välja ett vapen
Carl Fredrik Fredenheim var något av en amatörhe-
raldiker och tog sig an frågan med entusiasm. Han 
hade hjälpt andra nyadlade med deras vapen och nu 
var det hans egen tur. Eftersom faderns förtjänster 
låg till grund för adelskapet skulle de ligga till grund 
även för vapnet.

Likt andra biskopssöner valde Fredenheim ett 
patriarkalkors som symbol för faderns biskopsäm-
bete. Två rosor av silver ur Finlands vapen fick stå 
för släktens finska ursprung. Sent i processen lade 
han till en ring och skrev till sin far om att:

”Såsom ring betyder den evigheten; såsom sig-
netring prästeståndet, och signetet kan därjämte 
utmärka detsamma som ett försegladt bref eller kans-
liet och ministeriella saker; tages den för romerska 
riddarringen, så gör den en vacker bemärkelse på 
korset; och artigast är, att den utom allt detta utmär-
ker Åbo stift, såsom ringen af S:t Henriks tumme.”

Riksheraldikern Daniel Tilas tog utifrån dessa 
bilder fram trettio olika förslag på vapen. Freden-
heim valde ett, men det visade sig vara för likt ett 
befintligt adelsvapen. Då tog han tre andra förslag 
han tyckte om och lottade fram det slutgiltiga vapnet 
bland dem.

Mennanders gravmonument
Fredenheim gjorde senare karriär inom hovet 

Den adliga ätten Fredenheim

Adliga ätten Fredenheims 
vapen ur Sveriges ridderskaps 
och adels vapenbok.

och blev ceremonimästare där 1780. Han var 
konstintresserad och skickades därför av Gus-
tav III till Italien för att göra inköp till kungens 
konstsamling. De konstverk han fick med sig hem 
utgjorde senare grunden för Nationalmuseums 
samlingar. 

Från Italien införskaffade han även ett ståtligt 
gravmonument över fadern som blivit ärkebiskop 
1775.  Denne lades efter sin död 1786 till vila i 
ett kor i Uppsala domkyrka som idag kallas Men-
nanders kor. Monumentet utfördes i flera sorters 
marmor av skulptören Giuseppe Angelini och 
pryds av det Fredenheimska vapnet i en oval sköld.

Koret fick även en grind vars över- och under-
stycken pryds av rosor och patriarkalkors, vilka 
man får anta är hämtade ut Fredenheims vapen. 

När man senare målat om korets väggar har man 
valt att dekorera även det med motiv därifrån: 
ringen och patriarkalkorset.

Huvudbaneret i Roslags-Kulla 
Carl Fredrik gifte sig med Christina Hebbe 
(1762–1841) och fick med henne sönerna Gustaf 
(1781–1841) och Bernt Henrik (1782–1839). 

När Carl Fredrik dog 1803 begravdes han i 
Roslags-Kulla kyrka nära familjen Hebbes fidei-
kommiss Östanå. Några år senare ärvde Christina 
fideikommisset av sin far och innehade det till sin 
död 1841. Därefter gick det till hennes son Gustaf 
som bara hann inneha det i några veckor innan 
han själv gick bort och slöt ätten Fredenheim 
på svärdssidan. 

Gravmonument över ärkebiskop Carl Fredric Mennander i Uppsala domkyrka. Foto: Olle Norling, Upplandsmuseet.
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I Roslags-Kulla kyrka finns än idag ett huvud-
baner med ätten Fredenheims vapen. Enligt Inga 
von Corswant-Naumburg, som forskat om sådana 
baner, är detta det yngsta i Sverige. Det skiljer 
sig från andra huvudbaner genom att det inte är 
försett med något namn. Det kan tyda på att det 
tillverkats och använts för både Christinas och 
Gustafs begravningar.

Släkten Boström 
Östanå ärvdes av Gustafs dotter Elisabet Gustava 
(1815–1863) som var ättens sista medlem. Hon var 
gift med lagmannen Erik Samuel Boström (1804–
1854) och fick med honom sönerna Erik Gustaf 
(1842–1907) och Filip August (1843–1908) som 
båda kom att klättra högt på samhällsstegen. 

Erik Gustaf blev statsminister 1891 och ut-
nämndes året därpå till Serafimerriddare. Oscar II 
berättar i sina memoarer att han överlämnade sitt 
eget band och kraschan till Boström av tacksamhet 
för att denne löst en knepig försvarsfråga. På sera-
fimerskölden som målades 1896 av Carl Högström 
lät Boström sätta Fredenheims vapen (utan hjälm 
eller krona) med valspråket Nec temere, nec timide 
(Varken för djärvt eller för lamt).  

Arvid Berghman har i Borgerlig Vapenrulla 
(1950) angett att Boström själv antagit detta 
vapen. Detta tycks vara ett antagande baserat på 
serafimerskölden. Kanske kunde Berghman inte 
föreställa sig att Boström upptagit sin mors vapen. 

Den yngre brodern Filip blev landshövding i 
Södermanland 1894. Hans båda söner Wollmar 
(1878–1956) och Erland (1876–1967) blev kabi-
nettskammarherrar vid hovet och mottog båda 
Dannebrogordens storkors (se Vapenbilden nr 
112, s. 30). Även de använde Fredenheims sköld 
till sina Dannebrogsköldar och samma valspråk 
som sin farbror.

Fredenheim AB
Östanå är fortfarande i släkten Boströms ägo 
och härstamningen från ätten Fredenheim är 
inte bortglömd. En av släktmedlemmarna driver 
till exempel telekombolaget Fredenheim AB. En 
ansökan från en av släktmedlemmarna att byta 
efternamn till Fredenheim avslogs av Patentbe-
svärsrätten 2014 sedan Riddarhuset överklagat 
beslutet med hänvisning till att det är ett allmänt 
känt adligt namn.

Elias Sonnek

Huvudbaner i Roslags-Kulla kyrka. 
Foto: Inga von Corswant-Naumburg.

Erland Boströms vapen målat av Ejnar Vindfeldt i 
Dannebrogordens vapenbok.  
Foto: De Kongelige Ridderordeners kapitel.

Pris 350 kronor inklusive porto för icke medlemmar 
och 250 kronor inklusive porto för medlemmar eller 

den som har registrerat vapen hos SVK.

Vare sig du är heraldiker, konstnär, 
släktforskare eller intresserad av 
kulturhistoria så är det här en bok för dig!

Den här boken är en fest för ögat. 
Samtliga vapen presenteras med sin 
standardsköld. Dessutom visas ett stort antal 
kompletterande konstnärliga tolkningar.
Blasonering på både svenska och engelska.

Svenskt Vapenregister vol. 1 
finns nu till försäljning.

Detta vackra klotband presenterar 
de första 200 registrerade vapnen 
i Svenskt Vapenregister.



114:2018 Vapenbilden   2928   Vapenbilden 114:2018

På senare år har flera svenska kommuner gjort 
om sina grafiska profiler och i samband med 
det velat ändra eller ersätta sina vapen. Bland 
dem Mölndal, Sölvesborg och Kalmar. Svenska 
Heraldiska Föreningens informationsansvarige 
Stefan Bede ser till att engagera sig i debatten 
och påverka. 

Hur får SHF reda på att en kommun 
planerar att ändra sitt vapen eller ta bort det 
ur sin grafiska profil?

- Oftast är det heraldikintresserade medborgare 
från kommunen ifråga som mejlar eller kontaktar 
oss via vår Facebook-sida. I andra fall får jag veta 
via Google Alerts, där jag bevakar ett antal sökord 
som ”heraldik” och ”kommunvapen” och får 
ett mejl när det dyker upp någon nyhetsartikel 
med de orden.

Vad är det vanligaste misstaget en kommun 
gör när det kommer till sitt vapen?

- De flesta agerar i okunskap, men denna okunskap 
resulterar ofta i ett antal misstag. När en kommun 
till exempel vill ha en ny grafisk profil måste de lägga 
ut uppdraget enligt lagen om offentlig upphandling. 
Det brukar då landa hos en reklam- eller kommu-
nikationsbyrå vars grafiker och kommunikations-
experter kan väldigt mycket i slika spörsmål - men 
oftast har minimal kunskap om heraldiken.

Kommunikatörer och politiker är väldigt logo-
typorienterade. Det vanligaste misstaget är nog 
att man inte förstår att man har alla möjligheter i 
världen att rita om vapnet istället för att göra om 
det till en logotyp. Ofta blir det en väldigt tidstypisk 
sådan som med tiden kommer att kännas omodern, 
och så blir det dags att förnya igen och så där kan 
det gå runt.

Han ”rasar” mot kommunlogotyperer

“Det vanligaste misstaget är nog att man inte förstår 
att man har alla möjligheter i världen att rita om 
vapnet istället för att göra om det till en logotyp.”
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Vad kan SHF göra att påverka kommunens 
beslut?

- Att tända vår heraldiska fyrbåk och visa på 
hur fel ute man är och vilka möjligheter som 
finns att göra jobbet, utan att samtidigt låta kul-
turhistoriska värden gå förlorade. 

Vi skickar ett brev till kommunen och det 
går alltid en kopia till lokala medier. Då blir de 
ansvariga medvetna om att de kommer att gran-
skas och inte kan besluta om detta under radarn. 
Jag har ju varit med i den lokala pressen en hel del 
nu och på så sätt hålls frågan levande. I en del fall 
har det faktiskt resulterat i att man inte har gått 
på första bästa katastrofala idé, som i Kalmars fall.

I fallet Sölvesborg ville man inte byta ut sitt 
vapen helt utan bara använda det i mer högtidliga 
sammanhang. Då reagerade vi mot att man skulle 
lägga ett kulturhistoriskt och heraldiskt värde i 
träda. Då tipsade jag  om hur Amsterdam har 
tagit fram en ny grafisk profil och på ett kreativt 
sätt utnyttjat element från stadsvapnet.

Brukar kommunerna ta till sig kritiken?
- Ja, en del av dem. Men ofta har de svårt att ta 

till sig det vi säger. Mölndal duckade helt och från 
dem var det tyst, men Kalmar var transparent och 
ville ha en dialog. I det fallet visade det sig sedan 
att man ändå inte riktigt hade förstått skillnaden 
mellan vapen och logotyp, även om slutresultatet 
blev tillräckligt tillfredsställande. 

Vad får SHF för reaktioner från 
kommuninvånarna?

- Vi har fått odelat positiva reaktioner från 
kommuninvånarna. De känner sig frustrerade 
och när någon lite tyngre instans som Svenska 
Heraldiska Föreningen pekar på ”Kejsaren” så 
finns det hopp. Naturligtvis är statsheraldikern 
alltid inkopplad i dessa ärenden, men han kan 
inte vara lika högljudd som vi kan vara.

Elias Sonnek

Trots kritik från Riksarkivets heraldiska nämnd och Svenska Heraldiska Föreningen bytte Mölndals kommun 2017 vapen 
till: En röd sköld med en våg av silver, åtföljd ovan av, och delvis nedsänkt i vågen, ett kvarnhjul, av nämnda metall.

I januari 2017 presenterades en skiss för ny logotyp för Kalmar kommun. 
Efter kritik från bland annat Svenska Heraldiska Föreningen antogs 2018 
ett uppdaterat förslag med en färgversion av vapnet. 

Sölvesborgs kommun beslutade 2017 att endast använda sitt vapen vid ”ceremoniella, högtidliga och exklusiva tillfällen” och 
att i övrigt använda en grafisk symbol. Svenska Heraldiska Föreningen ”rasade” mot beslutet.
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