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Allt fler tar sig ett släktvapen och allt fler vill dessutom
få det granskat av Svenska vapenkollegiet (SVK) och
infört i Svenskt vapenregister.

Det är otroligt glädjande för oss alla heraldiker, men det
ställer till det lite för oss som tidning. I detta nummer
har SVK 12 sidor mot normala 8. Arbetet med att få
de sista detaljerna klara där, med både teckningar och
ordentliga granskningar, har gjort att Vapenbilden nr 115
har dragit ut på tiden. Men vi hopps att ni har förståelse
för det. Nästa nummer ska däremot komma som vanligt
i början av december. Missa inte heller vår bok om SVK.
Annons finns i tidningen.
Glöm inte att nominera en medalj. Sedan instiftandet 2001 är det den enda utmärkelse som kan ges till en
heraldiker i Sverige, nästintill i hela Norden. 50 personer
har hittills fått den. Din tilltänkte ska ha gjort insatser
för heraldiken i Sverige, men behöver inte vara svensk.
Din kandidat kan vara en konstnär eller en forskare men
lika gärna en tjänsteman i staten eller någon som varit
aktiv i föreningslivet (och inte nödvändigtvis i Svenska
Heraldiska Föreningen).
Slutligen några stolta ord om tidningen. Leif Ericssons
artikel om Serafimerordens vapen är en fröjd för ögat och
Martin Trägen fascinerande text om von der Wetterings
heraldiska historik lär oss mycket om stormaktstidens
heraldik. Vilken rikedom det är för vår förening att ha
dessa och många fler kunniga skribenter.
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Svinningevägen 38, 184 92 Åkersberga
Tfn 08-756 37 90, magnus@heraldik.se
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Detalj från Prinsessan Sofias Serafimersköld,
målad av Leif Ericsson
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Jesper Wasling
Redaktör för Vapenbilden

Vem blir
medaljör
2019?
Nu har du chansen att nominera den person
som du vill se som medaljör 2019. Skicka in ditt
förslag till ordförande Henric Åsklund senast
den 31 oktober.

De drygt 50 heraldiker har belönats sedan
instiftandet 2001. Nu är det upp till dig att
föreslå vem som står på tur att få föreningens
förtjänstmedalj 2019.
Den nominerade kan vara heraldisk konstnär, författare/forskare eller en person som
genom sitt ideella arbete har betytt mycket
för heraldiken i Sverige.
Välkommen med din nominering.
E-post: henric@heraldik.se

Societas Heraldica Upsaliensis
SHU håller stämma i Uppsala måndagen den
18 oktober kl. 18:30.

På dagordningen står antagande av stadgar och
val av styrelse för verksamhetsåret 2018-19.
Vidare håller Tom Lundin ett anförande med
rubriken “Vapensköldarna bland Enkan Bloms
bekanta”. Plats meddelas senare.
En sammankomst med temat “Uppsala studentnationers fanor” planeras till lördagen den
17 november.
Kontaktperson:
Eric Bylander, bylander@heraldik.org
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“Serafimerorden är en av de vackraste ordnarna i
världen och jag brukar säga att en orden är bland
de finaste gester ett land kan visa ett annat.”
Leif Ericsson

En unik visualisering av Sveriges
Suveräna Orden
Traditionsenligt leddes ordenskapitlet av kung
Carl XVI Gustaf på Stockholms slott torsdagen
den 3 maj 2018. Sedan 2007 presenteras nymålade serafimersköldar av vapenmålaren Leif
Ericsson vid Kungl. Maj:ts Orden. Denna text är
ett utdrag av min presentation denna dag.

Bengt Olof Kälde återupptog under sin tid som
vapenmålare. Precis som ordnar ska symboler,
heraldik och konst bekräfta, beröra och förmedla.
I årets fem nya sköldar ser vi frihetssymboler,
heraldiska förkortningar och en ”van”.

H.K.H. Prinsessan Sofia, Hertiginna av
”Serafimerorden är en av de vackraste ordnarna i Värmland (nr 869)
världen och jag brukar säga att en orden är bland Prinsessans personliga vapen är en heraldisk förde finaste gester ett land kan visa ett annat. Mitt enkling eller förkortning av hennes hemkommun
mål är att visualisera detta i nya serafimersköldar. Ådalens vapen. Värmlands landskapsvapen i fält
De målas just för att vi ska minnas denna gest tre - ”I fält av silver en blå örn med röd beväring”
och handling”.
– infördes av Erik XIV 1567. Färgerna har varierat
Serafimersköldar målas i den unika lystertekni- men 1936 återfick örnen sin ursprungliga blå
ken vilket är en mycket ovanlig målarteknik som färg i fält av silver.
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Foto: Leif Ericsson

H.K.H. Prins Gabriel, 		
Hertig av Dalarna (nr 878)
Dalarnas landskapsvapen i fält tre är två korslagda ”Dalpilar”. De kan tolkas som Dalarnas
frihetssymbol och föreställer armborstpilar av
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trä, stål och pilspetsarna utan hullingar. Pilarna
kombineras i dag med en hertigkrona för att visa
på hertigdömet.

Foto: Leif Ericsson

Republiken Kroatiens
president Ivo Josipović (nr 865)
Kroatiens statsvapen, i folkmun kallat ”SahovVapnet vilket antogs 1990 är formgivet av
nican” eller ”schakbrädet”, består av 13 röda och grafikern och konstnären Miroslav Sutej. I den
”grafiska profilen” så är vapnet krönt med fem
12 vita rutor.
Legenden säger att den kroatiske kungen vapen i formen av en krona. Serafimerskölden som
Drzislav togs till fånga av den venetianske dogen är en heraldisk tolkning av den grafiska profilen
Pietro II. Denne visste att Drzislav var en mycket och vapnet är krönt med fem små vapensköldar.
skicklig schackspelare och eftersom han ville att Från dexter: 1. Illyrien (Kroatiens äldsta stadsvaDrzislav skulle gå fri lät han utmana honom på pen), 2. Dubrovnik 3. Dalmatien 4. Istrien och
schack i tre partier. Om Drzislav vann alla tre 5. Slavonien (en springande mård).
partier skulle han gå fri, men om han förlorade
”Kuna” (mårddjur) är även namnet på den kroaett enda parti skulle han få sitta inlåst resten av tiska valutan. Historiken kring namnet på valutan
sitt liv. Kung Drzislav vann och gick fri. Han har antagligen sitt ursprung under romartiden då
lät senare anta schackbrädan i sitt vapen för att man i Slavonien och delar av Kroatien handlade
hedra detta minne.
och betalade med mårdskinn.
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Foto: Leif Ericsson

Republiken Tunisiens president 		
WWBéji Caïd Essebsi (nr 872)
Skölden är indelad i tre fält, samtliga av guld: fält
1. feniciernas segelfartyg (”punic”), en symbol för
frihet och landets koppling till havet; fält 2. en
svart balansvåg som symbol för rättvisa; fält 3.
ett svart lejon hållande en sabel, en symbol för
lag och ordning.
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Devisbandet är enligt Serafimerordens tradition placerat ovanför skölden och bär ett motto
på arabiska som kan översättas till ”Frihet, ordning och rättvisa”.

Foto: Leif Ericsson

H.K.H. Prinsessan 			
Sirindhorn av Thailand (nr 837)
Denna serafimersköld har målats om och ersätter
en tidigare målad sköld. Motivet är en variant av
det kungliga monogrammet, namnskiffer och
Garudan. Detta följer stilen för de serafimersköldar som målats för prinsessans bror och syster
kung Vajiralongkorn och prinsessan Chulabhorn.

Garudan är en mytologisk varelse inom
flera religioner. till exempel Hinduism och
Buddism. Oftast avbildas Garudan med en
stark mans överkropp av guld med vitt ansikte
och krona på huvudet samt med örnens vingar
och näbb. Garudan är stor nog att förmörka
solen och är evig fiende till ormen Naga (ofta
avbildad som kungskobra). Garudan är även
riddjur (vahana) för guden Vishnu. Vahana
betyder ”den som bär” eller ”den som drar”.
I Thailand anses Garudan beskydda och föra
fram tronen och är en symbol för kungahuset.
Ordet vahana har kopplingar till engelskans
van och wain och svenskans vagn.
Vår egen Karlvagnen kallades på gammal
engelska för ”Charles’ Wain”. Varför Karl
XIV Johan valde denna symbol är oklart,
men faktum är den kallas för Karlavagnen för
att den är karlarnas vagn och ingår i stjärnbilden Stora björn. Mycket nära finns Lilla
björn som också kallas för kvinnornas vagn.
Som symbol för Bernadotte är Karlavagnen
mycket talande eftersom denna stjärnbild är
den ”Norra pekaren” som pekar ut Polstjärnan och alltid är synlig på natthimlen. Med
hjälp av den hittar man Nordpolen.
Övriga delar i vårt riksvapen som pekar på
vår långa kungliga tradition är Folkungaätten,
Vasaätten och Bernadotte. Våra tre kronor vet vi
med säkerhet användes av Kung Magnus Eriksson
på 1300-talet.
Fram till 2018 har 875 serafimersköldar målats
varav 60 stycken är målade av mig. a
Leif Ericsson

Nya medlemmar
Maria Baas, Oslogatan 14, 164 32 Kista

Anna Pettersson, Väktarevägen 47, 291 63 Kristianstad

Gustav Frosteblad, Larsbergsvägen 42, 181 39 Lidingö

Carl-Henry Salomonsson, Östra Kanalgatan 6, 652 20 Karlstad

Björn Granath, Andebodavägen 323, 175 43 Järfälla

Filip Strebeyko, Norra Gubberogatan 22, 416 63 Göteborg

Anne-Marie Hasselrot, Norr Mälarstrand 60, 112 35 Stockholm

Olof Svanberg, Fyndevägen 31, 191 63 Sollentuna

Per-Olof Hermansson, Lindhult Höjden 5, 519 90 Horred

Matthias Svensson, Häradsvägen 22 B, 372 60 Bräkne-Hoby

Lars Kastanjehierta, Sandgatan 23 A, 749 35 Enköping

Henrik Thorsell, Trädgårdsgatan 17 A, 753 09 Uppsala
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Bild 1: Sveriges Ridderskap och Adels Vapenbok. A. D.
Stiernstedt och Arvid Klingspor. 1860-talet.
Foto: Karl Henrik Stiernspetz
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En adlig ätt som ärvde namn och vapen från moderns sida. Historien bakom von der Wettering
ger många inblickar i dansk-svensk heraldik
under 1600-talet.

Adliga ätten nr 950, von der Wettering, adlades
1679 och dog ut på svärdssidan 1709. En ätt som
varade en kort period för relativt länge sedan
alltså. Därför kan man ha viss förståelse för att
dokumentationen är något bristfällig.
I ”Den introducerade svenska adelns ättartavlor” av Gustaf Elgenstierna tecknas ättens
stamtavla. Elgenstiernas stamtavla är dock knapphändig och på flera viktiga punkter direkt felaktig.
En äldre utdöd ätt som den här har dessutom
inte haft högsta prioritet på Riddarhuset. Men
bättre sent än aldrig. Under 2017 har Per Nordenvall reviderat stamtavlan efter information från
undertecknad, och nu är den så korrekt och
komplett som källorna tillåter. Projektet fick
också anledning att ifrågasätta gamla sanningar
rörande det von der Wetteringska vapnet. Den
här artikeln ska främst handla om heraldik men
lite genealogi blir nog oundvikligt för att sätta
vapnet i sitt sammanhang.

Det börjar i Danmark
Huvudpersonen är Henrik Nissen. Han föddes i
Sönderborg på Als 1626. Fadern var Nis Asmussen, amtskrivare och fogde åt hertig Joachim i
Söby län. Nis var ingift i släkten von der Wettering genom Dorothea, dotter till köpmannen
och redaren Boy von der Wettering i Sönderborg.
Man ska dock inte låta sig förledas av namnkonstruktionen. Släkten von der Wettering var
inte adlig, utan tillhörde snarare borgerlighetens
maktelit. Namnkonstruktionen var inte ovanlig
i medeltidens Flensburg där släkten verkat under
14- och 1500-talet.
Henrik blev tidigt faderlös då Nis drunknade
när hans skepp förliste mellan Als och Ärö 1635.
Han växte således upp med moderns släkt, von
der Wettering, i Sönderborg. Han fick en bra
utbildning på Köpenhamns universitet och hamnade sedan i Helsingborg där han blev rektor
på en skola. Henrik gifte sig med Ellin Rumohr
(inte att förväxla med den danska adliga ätten
Rumohr). Hon hade varit brudpiga åt Öllegård
Gyllenstierna. Det var genom denna kontakt
som de hamnade i Ljungby (nuvarande TrolleLjungby). Öllegård och hennes man, Christian
115:2018 Vapenbilden 13

Friis, som bodde på godset hade patronatsrätten brevet finns inte heller kvar och försvann santill kyrkan. Henrik blev därigenom kyrkoherde i nolikt ganska tidigt. Det finns dock en avskrift
Ljungby och Gualövs församlingar 1651. Det var av vapenbrevet. Det finns också ett koncept till
i samband med prästvigningen som han latinise- vapenbrevet. Eftersom dessa bägge stämmer väl
överens kan vi vara säkra på att innehållet stämrade sitt namn, Nissen, till Nissenius.
Henrik Nissenius var framförallt en affärsman mer med originalbrevet. Det finns alltså en blamed ambitioner. Han ville ha den tidens hård- sonering men inte någon bild. Här är dock läge
valuta, nämligen mark, gods och gårdar. Han för en brasklapp. Man kan inte vara helt säker
samlade mycket målmedvetet på sig ansenliga på att blasonering och bild överensstämde helt
mängder mark. När kriget kommer så fanns det och hållet. Dagens syn är att blasoneringen väger
möjligheter för den med näsa för affärer att göra tyngst, men den tidens syn var att bilden vägde
klipp. Han navigerade
dessutom skickligt mel- “Märk väl att Henrik som präst inte kan adlas själv.
lan att vara dansk och
Det är barnen som adlas för faderns förtjänster. ”
svensk, mån om att försöka satsa på den vinnande hästen. Han får också tyngst. Ett hundraprocentigt svar på hur denna
en unik möjlighet att skaffa sig fördelar när Karl bild såg ut kan man alltså aldrig få. Det näst bästa
XI förlägger sitt vinterkvarter på Ljungby. Det är dock blasoneringen. Den lyder:
sägs att den äldsta dottern, med faderns goda
…en ändelångst den ena sidan blaa och den
minne, blev kungens älskarinna. Detta får dock andra guuhl fördelt skiöld, uti hwilken er en gröön
tas med en ordentlig nypa salt.
hygell underst med tre uppstigande Rohsor och
sex Regndråppar uti hwar dera dehlen af SkiölFamiljen adlas
den, som faller uthur en himmelsblå sky, fram
Sant är dock att kungen har ett mycket gott öga på Skiölden en öpen Törnehielm beteckt med
till familjen. Henrik hade ett problem som kungen en Rosen Crantz, hwarthur uppstiga tre dubbla
nu hjälper honom med. Han har kommit över en Rosor, warandes Löfwercket i blått och gult under
del mark som är frälsejord. Denna mark fck inte whart annat fördelt aldeles som Wapnet med sina
Henrik som ofrälse stå som formell ägare till. Står färger her hoos är af målat.
man på god fot med kungen så finns det en enkel
Genom konsultation av Riddarhusets vapenlösning på det problemet. Familjen blir adlad.
böcker och jämförelse av bild och blasonering kan
Märk väl att Henrik som präst inte kan adlas man dock närma sig ett svar. Bild 1 är hämtad
själv. Det är barnen som adlas för faderns för- från Stiernstedts och Klingspors vapenbok. Bild
tjänster. Dock får Henrik och hans fru motsva- och blasonering stämmer, men bara nästan. Det
rande adliga privilegier på livstid. Det som är lite finns några detaljer som avviker i samtliga av Ridovanligt är att familjen som adliga får Henriks darhusets böcker (som inbördes är väl i linje med,
mors släktnamn, von der Wettering. Det står och förmodligen baserade på, varandra). Var är
även att de får det vapen som ”förfäderna uti rosenkransen? Hjälmprydnadens rosor ska vara
Holstein” hade (alltså Henriks mors släkt), dock dubbla. Hjälmtäcket har felaktigt även fått rött
med ”förbättringar”. Detta utmanar den moderna som tinktur. Varför finns dessa avvikelser? Tesen
heraldikerns fördomar om hur namn och vapen är att denna bild föreställer släktens vapen före
kan ärvas.
adlandet, utan de ”förbättringar” som det talas
om. Så vi bör titta på de bilder av vapnet som är
Svårspårat vapen
äldre än 1679.
Hur såg då detta vapen ut? Det finns bara några
Bild 2 är ett epitafium i Trolle-Ljungby kyrka
få källor. Någon vapenplåt på Riddarhuset finns över familjen Nissenius. Enligt texten skänktes
inte och har förmodligen aldrig funnits. Vapen- det av Henrik och hustrun själva medan de ännu
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2. Epitafium i Trolle-Ljungby kyrka. 		
Foto: Martin Trägen
3. Detalj från epitafium
i Trolle-Ljungby kyrka.
Foto: Martin Trägen

4. Detalj från epitafiet i
Trolle-Ljungby kyrka.
Foto: Peder Kristiansen

levde. Att datera den exakt är svårt, men den
levande sonen Peder föddes 1660 och har knappast nått en ålder på 19 år på denna avbildning.
Epitafiet är därmed med god marginal äldre än
adelskapet. En intressant detalj är att man på
den tiden gärna avbildade även de barn man
förlorat på den här typen av familjebilder. De
tre små barnen på kudden i mitten och pojken
längst till vänster är vid tillfället inte längre i
livet. Bild 3 visar en detalj av pojken som håller
ett avbrutet slocknat ljus. Symboliken kan knappast bli tydligare.
Bild 4 visar en detalj ur epitafiet förestäl-

lande det vapen som Henrik förde redan före
adlandet. Det är släkten von det Wetterings
vapen, hans mors släkt. Tinkturerna skulle jag
kanske inte dra för stora slutsatser av. Man kan
inte vara säker på om färgen är original eller hur
nyanserna har förändrats sen 1600-talet. Det
är inte heller säkert om tinkturerna överhuvudtaget var så viktiga för ett borgerligt vapen
på den tiden. Det användes med största sannolikhet i huvudsak som sigill där tinkturerna
sällan framgår. Själva sköldmotivet är förutom
tinkturer i allt väsentligt samma som i Bild
1. Dropparna är visserligen här ordnade två
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över två över två, men det är inte något som
är reglerat i blasoneringen.
Mer spår av originalvapnet
I Sönderborg finner man nästa exempel. Henriks
moster, Catharina von der Wettering, var gift
med amtsförvaltare Hans Jebsen. Vid hans död
1650 lät änkan skänka ett epitafium till Mariakyrkan i Sönderborg. Bild 5 är en detalj på epitafiet
föreställande makarnas vapensköldar. Här har
den ljusa och mörka sidan bytt plats i vapnet
16 Vapenbilden 115:2018

och rosorna är röda. Återigen ska man nog inte
dra för stora slutsatser av tinkturerna. I övrigt är
sköldmotivet identiskt med det som Henrik förde.
Man kan ju tänka sig att man har gjort vapnen
individuella genom att förändra detaljer men
förmodligen är det så att det helt enkelt kunde
skilja sig åt lite från avbildning till avbildning
utan att det betydde något.
I Hällaryds kyrka i Blekinge hittar man nästa
exempel. Kyrkoherden här på Henriks tid hette
Madts Jörgensen Kock. Han var gift med en kusin

5. Detalj från epitafium i St Marie Kyrka i Sönderborg.
Foto: Peder Kristiansen.

6. Dopfunt i Hällaryds kyrka. Foto: Martin Trägen
7. Detalj från dopfunt i Hällaryds kyrka
Foto: Martin Trägen

till Henrik, Karin von der Wettering. Kyrkoherden och hans hustru skänkte 1649 dopfunten
till kyrkan (Bild 6). Där finns på en sidan Madts
vapen, en dödskalle med uppväxande rosor, och
på en annan sidan det von der Wetteringska vapnet (Bild 7). Den här versionen skiljer sig något
från de andra i det att den inte är kluven. Det
är förmodligen en tillfällighet. 1675 skänker
nämligen prästparet ett dopfat i mässing till dopfunten, återigen med de båda vapnen, men den
här gången med hjälmprydnader och hjälmtäcken.
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8.Detalj från dopfat i Hällaryds kyrka. Foto: Martin Trägen

9.Sigillstamp ur riddarhusets samlingar. Foto: Martin Trägen

Madts dödskallevapen är försett med den latinska
devisen ”Pulvis et umbra sumus” (Stoft och skugga
äro vi) och det von der Wetteringska vapnet har
fått den danska devisen ”Ligesom regn kommer
i törcke saa kommer Guds barmhierthighed i
rette tid.” Två talande deviser alltså. Dessutom,
om man så vill, sina symboliska motsatser, liv och
död. Mycket träffsäkert.
Fatet är väldigt blankt och svårt att fotografera
men på Bild 8 ser vi att Karins vapen i sin helhet
med hjälmprydnad och allt är identiskt med Bild
1 bortsett från ordnandet av dropparna. Detta är
fyra år före kusinens adelskap. Två saker att fundera
på om man inte redan slagits av det. För det första
är det större skillnad på Karins båda versioner av
vapnet än på exempelvis Henriks och hans moster
Catharinas. Det är därmed svårt att dra slutsatsen
att de små skillnaderna skulle vara avsiktliga individuella kännetecken. För det andra ser man här
två kvinnor som har hjälmar på sina sköldar utan
att det är något konstigt med det. Ytterligare en
heraldisk fördom att eventuellt vederlägga.
Bild 9 föreställer en sigillstamp som finns i
Riddarhusets samlingar. Vapnet i sin helhet är
identiskt med Bild 1 och för all del med Bild 8.

Det har inte varit möjligt att kartlägga vilka vägar
denna sigillstamp har vandrat innan den nådde
Riddarhuset. Det är därmed inte helt lätt att säga
vem ur släkten den har tillhört.
Ytterligare en samtida version finns av vapnet. Dock tyvärr inte på bild. Henriks son Peder
von der Wettering levde på sitt säteri i Västanå
i Näsums socken. Han slöt ätten på svärdssidan
1709. På spinnsidan däremot levde Peders ena
dotter, Helena, till 1777. Hon blev 99 år gammal. Peder begravdes i Näsums kyrka. Det är inte
den kyrka som idag finns i Näsum. Den byggdes
1871. I den gamla kyrkan fanns ett epitafium
över Peder. Detta har gått förlorat men det finns
dock en beskrivning kvar av det. I ”Kyrkornas
märkvärdigheter”från 1830 finns följande beskrivning: ”På södra wäggen i Choret är uppsatt ett
Epitafium med vapen, föreställande uti till hälften
förgylldt till hälften blått fält, under ett draperi
med 4 nedhängande tofsar, 3ne rosor på en kulle
och följande underskrift: ”Ädle och Wälbörne
Herr Petrus von der Wettering, född Anno 1660
den 10 Augusti, blef död 1709 den 9 Februari
och är ledsagat till sitt vilorum den 23 Mars här
i Näsum.”
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10. Adliga ätten von der Wetterings vapen.
Målat av Ronny Andersen 2018.

Här är det oklart
om regndropparna
fanns med och vapnet
verkar varit försett med någon
sorts vapentält. Den enda slutsats man kan dra av
detta är att det fanns skillnader i hur man framställde vapnet i praktiken vare sig man tillhörde
den adliga ätten eller någon annan del av släkten.
Vapenbrevets vapensköld
Men för att återgå till blasoneringen och hur vapnet
kan ha sett ut i vapenbrevet. Vad var det för ”förbättringar” som vapnet fick? Genom jämförelserna ovan
kan bara tre detaljer identifieras i blasoneringen
som skiljer vapnet från det vapen som ”förfäderna
uti Holstien” hade. För det första ska hjälmen ha
en rosenkrans. Hos ätterna Rosencrantz och von
Platen hittar man exempel på hur det kan se ut.
För det andra ska rosorna i hjälmprydnaden vara
dubbla. Det är en liten subtil detalj som ofta blivit
fel i vapenbrev, så det finns viss osäkerhet om bilden
verkligen hade det. Den tredje förbättringen var att
tinkturerna fastställdes, åtminstone de flesta. Några
tinkturer saknas, såsom rosornas. Det är kanske
tveksamt om det kan räknas som en förbättring

i heraldisk mening
men det blågula temat
fanns inte tidigare.
Man bör särskilt lägga märke
till att ”skyn”, d.v.s. regnmolnet, fick tinkturen ”himmelsblå”. Är detta kanske någon sorts heraldisk
humor? Är det någon tinktur som ett regnmoln
inte rimligen kan ha så är det himmelsblått. Då
syns det inte. De här tre detaljerna verkar vara det
enda som utmärker den adliga ättens vapen. Små
och obetydliga i förhållande till de variationer som
förekommer naturligt mellan olika framställningar
i övrigt men viktiga för att utgöra skillnaden mellan
den adliga ätten och resten av släkten.
Eftersom varken vapenbrevet eller vapenplåten finns på Riddarhuset och ingen annan med
blasoneringen helt överensstämmande bild finns
så vore det på sin plats att rekonstruera vapnet så
som det bör ha sett ut i vapenbrevet. Särskilt nu när
stamtavlan fått sin välbehövliga revidering. Ronny
Andersen har målat vapnet på Bild 10 som nu efter
mer än 300 år åter har sin rosenkrans, sina dubbla
rosor i hjälmprydnaden och sina rätta färger. a
Martin Trägen
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