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En redaktör tackar 
för sig

Jesper Wasling
Redaktör för Vapenbilden

Detta är mitt sista nummer som redaktör för Vapenbilden. 
Nu lämnar jag redaktörskap till nya krafter. Och det sker 
efter viss vånda. Från och till sedan 1997 har jag varit 
ansvarig för Vapenbilden, skriftserien, hemsidan eller 
matrikeln. Ibland allt samman på en och samma gång. Det 
har varit fantastiska år där jag lärt känna många heraldiker 
runt om i Norden och lärt mig mycket nytt.

Fast det mest spännande har varit läsarreaktionerna 
eftersom de gett mig kontakt med personer som jag annars 
sällan möter. Det har berikat mig personligen och varit 
värdefullt för föreningen eftersom vi bättre kunnat möta 
de önskemål som ni, medlemmarna, har. Och det ideella 
engagemanget har varit viktigt för mig, för vi gör trots 
detta tillsammans, du och jag.

Vi är inte en vetenskaplig institution utan en ideell 
förening där allas röst har samma värde. Du ska alltså 
inte behöva känna dig som en expert för att bli skribent 
eller bli aktiv i föreningen. Välkommen med dina bidrag. 
Text och bild är lika välkommet. Jag är säker på att nästa 
redaktör kommer att välkomna dig med öppna armar.

Under åren har jag försökt föra fram nya heraldiker 
och det hoppas jag att kommande redaktör också gör. Av 
allt som en redaktör gör är detta kanske det allra svåraste 
för det är lätt att man vänder sig till gamla vänner. Men 
för att heraldiken ska växa behöver det heraldiska trädet 
hela tiden nya grenar som med tiden växer sig allt starkare.

Till slut. Årsmötet står för dörren och vi passerar nu för 
första gången 600 medlemmar. Föreningen mår strålande 
och har gott om resurser för framtida projekt. Men vad 
ska vi jobba med? Kom till årsmötet i Stockholm och var 
med och påverka föreningen. Vi gamla föreningsrävar vill 
verkligen höra din röst.
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Program lördag 30 mars
Lördagens program äger rum i salen Frimärket på 
Postmuseum, Lilla Nygatan 16 i Gamla stan.

Till mötet behövs ingen anmälan och det är kostnads-
fritt. Såväl medlemmar som intresserade är välkomna. 

13.00   Inledning
13.15   Förtjänstmedaljörer 2019
13.30   Medaljörföredrag av Henrik Klackenberg: Gripens väg från pommerska hertigar till svenska lastbilar
14.00   Medaljörföredrag av Marianne Sandels: En utflykt till medeltiden
14.30   Kaffe 
15.00   Medaljörföredrag av Marcus Karlsson: Webbplatsen Heraldry of the World
15.30   Föreningsstämma med föredragningslista enligt stadgarna
16.30   Avrundning
18.00     Middagsbuffé serveras i museets restaurang som ligger i direkt anslutning till årsmöteslokalen. 

För middagen måste vi ta en avgift på 200 kr för medlemmar och 350 kr för övriga. Anmälan är 
bindande och görs genom att beloppet sätts in på PlusGiro 22 27 90-8 senast den 24 mars. Märk 
betalningen med namn och ”Årsmötesmiddag”. 

Frågor eller information om allergier kan skickas till mötessamordnare Elias Sonnek
(elias@heraldik.se, 0706-15 49 82).

Program söndag 31 mars
Visning av Ordenssalarna
Medlemmar i SHF välkomnas till en visning av Ordenssalarna på Stockholms slott.

11.00   Samling vid statyn av Kristina Gyllenstierna på yttre borggården. 
Anmälan sker till elias@heraldik.se senast den 24 mars.

Heraldik för barn
Denna aktivitet riktar sig till barn i åldrarna 7 till 12 år i vuxens sällskap. Hampus Busk presenterar 

heraldikens spännande värld under en rundvandring bland 
vapensköldarna i Riddarholmskyrkan. Därefter välkomnas 
deltagarna till Riddarhuset där de får använda heraldikens 
principer i praktiken genom att rita sin egen vapensköld. 

13.00   Samling vid Riddarholmskyrkans trappa. Aktiviteten beräknas ta ungefär två timmar. 
Anmälan sker till elias@heraldik.se. Antalet platser är begränsat och SHF:s medlemmar har förtur 
till och med den 15 mars. 

Varmt välkomna 
Styrelsen

Heraldikhelg i 
Stockholm 
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Fig. 5 Vapen Broborn komponerat 
av Magnus Bäckmark år 2001, här i 
utformning av Thomas Falk år 2014.

Fig. 1–2 Fjällskura och karvskura.
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Fjällskura och karvskura ser likadana ut men 
är spegelvända. Detta kan ställa till problem 
när de används för att avgränsa en häroldsbild.

En fjällskura är skura som är bildad av halva rund-
lar, liknade fjäll. En karvskura är också bildad av 
halva rundlar, som ser ut att vara karvade ur ett 
fält. Fig. 1-2. Det är egentligen fråga om samma 
delningslinje, vänd åt olika håll.

Är då skillnaden mellan fjäll- och karvskura 
att fjällskuran har fjällen riktade uppåt medan 
karvskuran har ”utkarvningarna” riktade nedåt? 
Nej, så enkelt är det inte. 

Kors och bård med karvskura
Fjällskura heter på engelska invected och karv-
skura engrailed. Det finns exempel på kors och 
bårder som är engrailed, dvs. som är bildade av 
karvskura. Fig. 3-4.

Exemplet med korset och bården visar att det 
som är ”upp” och ”ned” bara fungerar när det är 
fråga om en vågrät delningslinje. När det är fråga 
om en häroldsbild blir det väsentligt vad som är 

fältet och vad som är häroldsbilden. Karvskuran 
är karvad ur häroldsbilden; spetsarna mellan 

”utkarvningarna” pekar ut från häroldsbilden. 
Detta får till följd att spetsarna pekar nedåt när 
det är fråga om en ginstam,¹ tvärtemot vad man 
skulle kunna tro när man ser Fig. 2. En stolpe bil-
dad av karvskuror är alltså försedd med ”utkarv-
ningar” medan en stolpe bildad av fjällskuror 
är försedd med fjäll pekande utåt åt båda håll.² 

Det är alltså viktigt att vara uppmärksam på 
blasoneringen av en vågrät häroldsbild, som en 
bjälke. Om den är bildad av fjällskuror har den 
fjäll åt båda håll – trots att det innebär att den 
undre delningslinjen kommer att se ut som en 
karvskura i Fig. 2. Detta kommer till uttryck i 
ett vapen som SVK har haft uppe till granskning3 

– bjälkens båda skuror är fjällskuror, eftersom 
bjälken är försedd med fjäll åt båda håll. Fig. 5. a

Martin Sunnqvist
Fig. 1-4: Wikimedia Commons
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skura
https://en.wikipedia.org/wiki/Line_(heraldry) 

Fjällskura och karvskura

Fig. 3-4 Kors och bård med karvskura (Flintshires flagga resp. vapen för hertigarna av Berry).

¹A. C. Fox-Davies and J. P. Brooke-Little, A Complete Guide to Heraldry, 1985, s. 72.  
²Se t.ex. Le Baron Stalins, Vocabulaire-Atlas Héraldique, 1952, nr 99-100, jfr även nr 101, G. Oswald, Lexikon Heraldik, 
1984, s. 49 och 111, samt Claude Wenzler, Le Guide de l’Héraldique, 2002, nr 60, 118, 164, 197, 235 och 384-385.   
�Tidigare publicerat i Nya Vapen i Vapenbilden nr 51, 2001, s. 8.
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Hur kommer det sig att stadsdelen Norrmalm i 
Stockholm hade ett eget sigill under 1600-talet 
och vad föreställer det egentligen?

Norrmalm låg under medeltiden utanför Stock-
holms stadsmurar och var uppdelat mellan slottet 
och olika kloster. Först efter att egendomarna dra-
gits in under reformationen införlivades området i 
Stockholms stad, med undantaget att tomtägarna 
skulle betala fastighetsskatt direkt till kungen. 

I början av 1600-talet klagade Norrmalms-
borna över att de fick bära en oproportionerligt 
stor del av pålagorna från slottet och staden. 
Riksföreståndaren hertig Karl (IX) beslutade 
därför 1602 att bryta ut Norrmalm från Stock-
holm. Den nya stadsbildningen, som formellt 
fick namnet Norra förstaden, skaffade sig genast 
ett eget rådhus, magistrat och egna borgmästare.

Norrmalm behövde också ett eget sigill och 
uppgiften att gravera det gick till Johannes Bureus. 
Av den moderna avritningen (se bild) ser det när-

mast ut som att sigillet innehåller ett vapen med 
ett brinnande bål. I själva verket är det Norrmalm 
som avbildats sett från söder. Det som ser ut som 
eldslågor är Brunkeberg, känt från det berömda 
slaget 1471 mellan Sten Sture och Kristian I, som 
på 1600-talet dominerade stadsbilden. Idag är 
det bortschaktat.

Under berget syns Norrström och Norrbro 
som utgjorde gränsen mellan de båda städerna. 
Kronan och vasen syftar sannolikt på Norrmalms 
nära kopplingar till slottet och kungamakten, 
samt på hertig Karl som gjort staden självständig. 
Helt självständig blev dock aldrig Norra förstaden 
och något privilegiebrev utfärdades aldrig. Efter 
flera konflikter beslutade förmyndarregeringen 
1635 att slå ihop de båda städerna igen. 

Norrmalms vapen levde dock vidare i sigillen 
för underdomstolarna (kämnärsrätterna) i den 
norra stadsdelen så sent som på 1760-talet. a

Elias Sonnek

Norrmalms sigill
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Påminnelse!
Glöm inte årsmötet i Stockholm 
den 30–31 mars. Det blir en 
heraldikhelg för hela familjen. 

Detaljerat program finns på sida 3. 

Antti Matikkala 1979–2019

Det är med stor sorg vi nåtts av beskedet att 
Heraldiska Sällskapet i Finlands ordförande 
Antti Matikkala hastigt gått ur tiden. 

Antti var en av Nordens främsta akade-
miker inom heraldik och ordensväsende, 
hade disputerat i Cambridge och var för-
fattare till flera böcker. Han var ledamot 
av l’Académie Internationale d’Héraldique 
och flitig deltagare på kongresser och kol-
lokvier. Anttis alltför tidiga bortgång är en 
stor förlust på många sätt och våra tankar 
går nu till hans familj.

Not: Kondoleanser kan sändas till Wilhelm 
Brummer som bistår familjen med detta: 
wilhelm.brummer@gmail.com, 
c/o Wilhelm Brummer, Kyrkogatan 5 A 2, 
FI-00170 Helsingfors, Finland.
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Teori och praktik förenades när heraldiska 
konstnärer möttes i Göteborg. 

För andra gången någonsin, i världshis-
torien ordnades ett heraldiskt konstnärs-
seminarium där allt fokus låg på hur man 
gör ett heraldiskt vapen. Tre kunniga 
heraldiska konstnärer var på plats för 
att berätta hur de arbetar. 

Där var Davos Zovko, som initierat 
tog upp hur små detaljer i en vapenfram-
ställning eller komposition kan påverka 
hur vapnet tar sig ut som slutprodukt. 
Som exempel visades hur hjälmprydna-
dens riktning och vinkel kan nyttjas för 
att göra en vanlig vapenframställning mer 
intressant utan att själva kompositionen 
förändras. 

Seminarium lockar konstnärer

Foto: Jesper Wasling

Riksråd Absalon Aagesson Thott, 
till Herlevs vapen.

Vapen Bede               
Målat av Davor Zovko
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Eller hur man med små enkla medel kan ge 
extra liv till en vanlig allmän bild. Som detta vapen 
för Baier där det nybakade brödetn i hjälmpryd-
naden osar av värme. 

Där var Thomas Falk som förklarade hur man 
arbetar som heraldisk konstnär i en digital miljö. 
Han betonade vikten av att använda rätt program 
för den stil man önskar och att använda program 
som fungerar ihop.  

Digital framställning skiljer sig inte nämnvärt 
från traditionellt hantverk. Man använder en 
penna och man ritar på ett ”block”, även om 
blocket numera är en surfplatta. Fördelen är att 
det lätt går att justera ett fel, göra tillägg eller 
helt enkelt byta färg. 

Nackdelen är förstås densamma. Det blir inte 
ett original och kan därför kännas lite billigare för 
den som vill ha sitt vapen på väggen. Å andra sidan 

gör tekniken det möjligt att återskapa vapnet på 
en mängd föremål genom den tryckteknik som 
finns numera. På allt från tröjor och kaffemuggar 
till stora kopparplåtar avsedda för ordenssällskap.

Björn Fridén avslutade med en praktisk kurs 
där vi deltagare fick pröva på att hantera färg och 
pensel för att skapa skuggeffekter. En enkel övning 
som både visade hur svårt det är, men också hur 
roligt det är att våga försöka själv. 

Tyvärr kom inte så mång som förra hösten i 
Stockholm. Men evenemanget har en given plats 
i föreningens verksamhet som det enda forum där 
heraldiker kan mötas för att diskutera heraldikens 
praktiska sida. Kan jag få föreslå att evenemanget 
hålls vart annat år framöver. 

Föredragen finns att se på Svenska Heraldiska 
Föreningens Facebooksida. a

Jesper Wasling

Vapen Baier 
Målat av Davor Zovko
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Märkesåret 2019 
– 800 år av svensk heraldik

2019 fyller svensk heraldik 800 år, krönings-
dagen 1219 undertecknade bröder Bengtsson 
sitt gåvobrev till Nydala kloster med var sitt 
heraldiskt sigill. 

Året är 1219. Johan Sverkersson av Sverkerska 
ätten har suttit tre år på tronen och ska nu krönas 

till kung, för han har nått myndig ålder. Platsen är 
Linköping och Sveriges elit är samlad till denna 
ceremoni, som är den andra kungakröningen i 
Sverige. Kanske är det pingst, en tid då isarna 
säkert gått upp och gjort åarna farbara och mar-
kerna torkat ut så att hästarna och vagnarnas 
lättare kan ta sig fram.  
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Få vet hur en kröning ska gå till, men alla vet 
att det här är något alldeles extra. Det här är ett 
tillfälle att visa upp sig och sin makt och förfining 
för att på så sätt kunna få ännu mer makt i detta 
samhälle där börd betyder allt. 

Källorna är knapphändiga, men vi kan föreställa 
oss att festligheterna hade planerats under lång tid 
och många personer från de förnämsta ätterna och 
kyrkans högsta män och kvinnor stannade här under 
lång tid. Minst två veckor bör flertalet ha varit på 
plats. Tre av gästerna var bröderna Sigtrygg, Peter 
och Lars Bengtsson av Boberg-ätten. Samma dag 
som kröningen ägde rum samlades de tre samt 
munkarna från Nydala i ett rum i staden för att reda 
ut en överlåtelse av fisket i Sken. För att underteckna 
sin gåva hade bröderna dagen till ära införskaffat var 
sitt sigill med deras nya gemensamma vapensköld. 

Platsen, sigillen och stämningen
Med lite fantasi kan vi föreställa oss hur det var den 
där dagen för 800 år sedan. Tre bröder kommer till 
en kunglig kröning. Med sig har de en nymodighet 

från kontinenten som i stort sett varit okänd i hela 
Norden: var sitt vapensigill med samma innehåll, 
en sköld belagd med en lilja mellan två hjorthorn. 
Inga färger så vi kan förmoda att bröderna därför 
också hade nya sköldar och fanor med samma bild. 
Vi vet att flaggor användes vid denna tid, både 
som dekoration och som befälsmärke i strid. Vi 
vet också från samtida konst att vapenrockarna 
var dekorativa. Men vi kan förstås inte veta något 
om hur bröderna Bengtsson tänkte eller agerade 
kröningsdagarna 2019. 

Brev skrivs. Medan kungen förbereder sig sam-
las elitens män med sina skrivare för att ingå avtal. 
Några få brev är bevarade och de har alla skrivits av 
olika skrivare så det är lätt att föreställa sig att möten 
förekom runt om i staden där man var inkvarterade.  
Flera dokument är bevarade från denna dag och 
två berör fisket i Sken. Det ena är undertecknat 
av kung Johan Sverkersson, det andra, som skrevs 
något tidigare samma dag, av bröderna Peter, 
Lars och Sigtrygg ett dokument. Dokumenten 
är helt tydligt skrivna av två helt olika personer.  
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Lars (Laurentius) Bengtsson Boberg, riddare. 
Sigillet dateras till 1219.

Sigtrygg Bengtsson Boberg, miles (riddare). 
Sigillet daterat till 1219.

Två av bröderna hade sigill med samma vapenbild, 
och denna vapenbild återkommer senare hos deras 
ättlingar. Den tredje broderns sigill är tyvärr borta.  
Sigillen uppfyller därmed tre centrala krav för att 
betraktas som ett heraldiskt vapen:
1) Det är en stiliserad bild inom en sköld, där 
skölden är ett centralt element i framställningen.
2) Den syftar till att identifiera bäraren. 
3) Den är ärftlig.

Vi vet däremot inget om färgerna här, men 
det visste nog samtiden.

Här börjar heraldikens historia i Sverige.
Bröderna Bengtsson får snabbt efterföljare. Stor-
män på båda sidor av Vättern skaffar sig egna 
heraldiska sigill (och möjligen också riktiga sköl-
dar) samtidigt som danska stormän tar upp den 
heraldiska seden. Men så vitt vi vet tar det över 
trettio år innan någon person norr om Hjälmaren 
hakar på trenden, och det sker samtidigt som 
heraldiken gör sitt intåg i Norge.

Av detta kan vi förstå att det inte är geografiskt 

avstånd som avgör när en ny sed gör sitt intåg, 
utan kulturellt avstånd.

1200-talets heraldik är relativt tillkrånglad 
jämfört med den som kommer seklet senare. Flera 
vapen har bitecken, andra har kombinationer 
som sedan inte återkommer i svensk heraldik mer 
än som sällsynta undantag (djur inom stjärna). 
Påfallande många tidiga vapen har lejon med 
eller utan bitecken, något som kan ses som en 
förkortning av den Erikska ättens tre leoparder. 

Frälset träder in
Kring 1280 utfärdar kung Magnus Ladulås Alsnö 
stadga som blir grunden för det svenska frälset. 
Det sker mitt under inbördeskriget mellan kungen 
och folkungarna som önskar se en annan gren av 
Erikska ätten som svensk kung. Alsnö stadga ger 
skattefrihet i gengäld mot rusttjänst vilket verkar 
få betydande sociala konsekvenser. Heraldiskt ser 
vi en betydande ökning av vapensigill inom det 
lägre frälset och redan strax efter sekelskiftet 1300 
har bruket tagits upp av borgare och prästerskap.     
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Förutom stadgan formaliseras ett riksråd och 
jarlen ersätts av en drots och en marsk, men inget 
av detta får betydelse för heraldiken. 

Ny hjälm ger hjälmprydnaden
Tidigt under 1300-talet kommer även de första 
hjälmprydnaderna i vårt källmaterial. De finns 
på hertigarnas sigill men de finns också som fri-
stående sigillbilder för några frälsemän. Att dessa 
vågar använda hjälmprydnaden utan skölden kan 
betyda att denna bild nu var så etablerad inom 
deras grupp att andra kunde identifiera personen 
genom denna bild. Men det kan också betyda att 
man vill visa sig modern och betydande genom 
att våga använda denna nymodighet.

Hjälmprydnaderna dyker upp ungefär i samma 
tid som de äldsta beläggen för tornerspel noteras 
i skriftligt material och i konsten. Det sker också i 
samma period då den gamla tunnhjälmen ersätts 
av den modernare kittelhjälmen, vilket var en 
teknisk utveckling som bland gjorde det möjligt 
att fästa hjälmprydnader på hjälmen.

Sidospår – Birger Brosa
För att en heraldisk bild ska kunna räknas som 
ett heraldiskt vapen bör några kriterier vara upp-
fyllda. Att det är en stiliserad bild inom en sköld, 
att den syftar till att identifiera bäraren samt att 
den att den är ärftlig.

Allt detta gäller för bröderna Bengtsson. Det 
finns däremot inga bevarade heraldiska bilder 
som uppfyller dessa krav före 1219, inte ens 
Birger Brosas (Folkunga-ätten) sigill med en 
möjlig lilja. Därför tar jag lite historia om honom. 

Birger var kung Knut Erikssons jarl och där-
med högst i rang i Sverige (av dem som INTE 
tillhörde erikska ätten, för kungens bror Filip 
hade med all säkerhet högre rang i dåtidens 
samhälle, och säkert även ett flertal andra män). 
Knut dog 1196 och Birger 1202. Båda hade då 
suttit vid makten under flera decennier. Kung 
Knut hade inget heraldiskt sigill, det hade inte 
heller hans söner, vad vi vet. Det hade inte hel-
ler de Sverkerska kungarna Karl eller Johan 
(Sverkarnas förmodade vapen är känt från det 
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som troligen var prinsessan Helenas sigill, från 
senast 1238).

Saknas i nordiskt 1100-tal
Det äldsta danska vapnet är kung Valdemars 
sigill från cirka 1195. Vid den tiden är han den 
ende vi känner till lever och bor öster/norr om 
Rhen (grovt räknat) som har ett heraldiskt sigill. 
En tysk källa från 1198 visar att kejsarens hög-
sta vasaller väster om Rhen hade vapen, däre-
mot ingen av dem som verkade öster därom.  
Heraldiska vapen förekommer knappt ens bland 
hertigarna i Pommern på 1220-talet. Norge får sin 
heraldik kring 1250, och då har de ändå betydligt 
mer kontakt med England och Skottland än Sverige. 

Birger Brosas bekymmersamma sigill
Det betyder att vi bör vara lite försiktiga med hur vi 
ska se Birger Brosas sigill. Den historieromantiska 
bilden av jarlen som bärare av ett heraldiskt vapen 
kan bara bli trolig om vi bortser från omvärlden. 
Så låt oss titta på källorna. Sigillet först. Är det 

en lilja vi ser, eller är det bara några streck som 
vi i vår vilja att se mönster tolkar som en lilja?  
Om det är en lilja, är det då en heraldisk lilja, dvs 
den första heraldiska bilden i Norden, eller ska 
bilden ses som den sista i serien skölddekorationer 
som vi kan se i ett överflöd i tex Bayeaux-tapeten? 
När vi ska tolka bilden bör vi därför tänka på det 
som sagts ovan samt att Birger Brosas bröder inte 
förde ett heraldiskt vapen trots att de stod lika högt 
i rang som honom. Ingen av hans ättlingar använder 
lilja, de använder ett lejon (förkortning av erikska 
ättens vapen?, som de tjänade). Skölden visar där-
med inte upp de krav vi har på ett heraldiskt vapen. 
Dessutom kompliceras det hela av att liljan, eller 
snarare liljestaven, faktiskt förekommer i samtida 
offentlighet och då tycks representera jarlavär-
digheten i egenskap av kunglig ställföreträdare. 
Detta tillsammans gör att jag tror att vi bör betrakta 
Briger Brosas sigill som i bästa fall proto-heraldik. a 

Jesper Wasling
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Bemärkt verksamhet 
År 2018 var ett genombrottsår för vår förening, 
både nationellt och internationellt. 

På nationell nivå nådde föreningen långt utanför 
den heraldiska sfären genom försvaret av heraldiken 
gentemot modern grafisk design inom offentlig 
förvaltning och i fallet Kalmar stad hörsammades 
den kritik SHF gav under 2017 angående ny gra-
fisk profil. Under maj skickades en skrivelse med 
kritiska kommentarer rörande Uppsala kommuns 
planer på ny kommunlogotyp vilket uppmärksam-
mades i media men tyvärr inte av kommunen,

Föreningen representerades vid Götiska för-
bundets högtidsdag den 14 april och blev tilldelad 
ett stipendium på 20 000 kr för våra publicistiska 
gärningar inom heraldikens område.

Vid den 33:e Internationella geneaologiska 

och heraldiska kongressen i Arras mottog vår 
förening ”Dr. Walburga von Habsburg Douglas 
pris” för 2018 för Svenskt Vapenregister-boken, 
delat med Societas Heraldica Scandinavica för 
Skandinavisk Vapenrulla. Vår representant var 
Henric Åsklund, om också höll föredrag om 
vapenmotiv i Ranekearkivet, ett annat av fören-
ingens internationellt uppmärksammade projekt.

Medlemsaktiviteterna har varit tre. Årsmötet 
med föreläsningar i Lund, internationella heral-
dikdagen den 10 juni, i samarbete med Societas 
Heraldica Upsaliensis, i Uppsala domkyrka och 
slutligen 1 december då det andra heraldiska 
konstnärsseminariet hölls i Göteborg (det första 
hölls i Stockholm 2017). Här föreläste Thomas 
Falk, Davor Zovko och Björn Fridén.

Medlemmar 
Föreningen hade vid årets utgång 520 huvud- 
och 91 familjemedlemmar, totalt 611 (varav 
33 utanför Sverige) – en nettoökning med 18 
medlemmar jämfört med föregående år.

Föreningsstämma 
Föreningsstämman hölls den 3 mars på Grand 
Hotel i Lund och ett trettiotal medlemmar mötte 
upp. Förutom föreningsstämman, medaljutdel-
ning och medaljörsföredrag presenterades den 
första volymen i bokserien med vapen i Svenskt 
Vapenregister. Boken har varit möjlig att pro-
ducera genom att  arbetet har gjorts av egna 
medlemmar utan ersättning. En av dessa, Pon-
tus Rosenqvist, som lagt ner ofantligt mycket 
jobb på bildbehandling och layout i bokprojek-
tet, uppvaktades i samband med detta med en 
blomsterkvast. Vidare tackades Jesper Wasling 

Verksamhetsberättelse 2018
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och Stefan Bede för 25-årigt arbete i föreningen 
på olika poster med blommor och Stefan, som 
accepterat det, behängdes med Kungl. Patriotiska 
Sällskapets medalj.

Förtjänstmedaljörer 
Tre personer har belönats med föreningens för-
tjänstmedalj 2017:
– Per Grönlund,
– Knut Holmgren,
– Lennart Wasling.
Det är tre föreningseldsjälar som belönades. De 
två förstnämnda i Helsingauburgs Långbågegil-
lesbröderna för deras konstnärskap och hantverk 
samt heraldiskt korrekt medeltidsåterskapande. 
Den sistnämnde för ovärderliga engagemang i 
Svenska Heraldiska Föreningen. Medaljörerna 
har hållit föredrag med heraldisk anknytning 
för medlemmarna.

Vapenbilden 
Redaktionen har under året gett ut fyra nummer 
av Vapenbilden. Redaktionen har bestått av Jesper 
Wasling (redaktör), Stefan Bede, Marcus Karlsson, 
Christoffer Matsson, Eduardo Pazikas, Pontus 
Rosenqvist och Elias Sonnek.

Skriftserien
Efter många års hårt arbete har Svenskt Vapen-
register Volym 1 kommit i tryck. Detta är den 
mest påkostade trycksak föreningen någonsin 
producerat, i vackert klotband med skyddsomslag. 
Det är också första gången vi ger ut en bok som 
inte bara är på svenska utan även vänder sig till 
en internationell publik. Boken omfattar SV-1 
till SV-200 i Svenskt Vapenregister. Den är rikt 
illustrerad med både registerbilder och andra 

konstnärliga tolkningar av vapnen och alla texter 
och blasoneringar återges på både svenska och 
engelska. Föreningen har beviljats ett tryckbi-
drag om 20 000 kr från Kungliga Patriotiska 
Sällskapet för boken.

Svenska Vapenkollegiet 
Under året anmäldes totalt 55 vapen till Svenskt 
Vapenregister. I Meddelanden från Svenska Vapen-
kollegiet nr 22 och 23 har 51 preliminärt och 46 
slutligt godkända vapen presenterats. Registret 
omfattar nu 448 vapen.

Heraldiska Källan 
Databasen Heraldiska Källan innehåller närmare 
7000 släktvapen för ofrälse och ett hundratal 
adliga vapen.

Häroldskollegiet 
Föreningens webbrulla innehåller nu 460 vapen 
mot 421 vid förra årsskiftet. Vår härold Martin 
Trägen har tillsammans med vapentecknaren Kim 
Dohm-Hansen arbetat i Häroldskollegiet.

Internet & Sociala medier 
Förutom att man kan följa SHFs arbete på webb-
adressen http://www.heraldik.se/ är 
föreningen även aktiv på sociala medier och har 
776 följare på Twitter, 1104 på Facebook och 434 
på Instagram. En ökning sker här kontinuerligt. En 
grupp på Facebook har skapats för diskussioner. a

Styrelsen 2019-01-31

Pontus R  2019
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Ekonomi 
RESULTATRÄKNING

Intäkter 
Medlemmar  83 670
Gåvor  1 156 
Annonser  18 500
SVK  18 000 
Försäljning  35 908
Tryckbidrag, Kungl. Patr. Sällsk. 20 000 
Stipendium, Götiska Förbundet  20 000 
Räntor    24 

SUMMA   197 257

BALANSRÄKNING

Tillgångar 
Plusgiro  123 528
Bank  123 839
PayPal, internetbank 22 723
Fordringar 11 100
SUMMA   281 190 

Kostnader
Administration  0
Arrangemang  10 482
Vapenbilden   22 343
Matrikel & Skriftserie  72 478
Internet   9 111 
Utskick   22 594
SVK   6 399
Övr. kostnader   6 162
Bankavgifter   1 985
Årets överskott  45 703
    197 257

Skulder & Eget kapital
Skulder   10 120
Projektfond   53 302
Eget kapital, inkl. årets resultat 217 768

281 190

Styrelsen 2019-01-31

Fredagen den 29 mars besöker vi Handarbetets 
Vänner. Vi kommer få se och lära oss mer om 
deras hantverksmässiga tillverkning av heral-
diska fanor.

 Vid besöket arbetar de på två stycken fanor: för 
Norrbottens Regemente (I 19) och Karlberg. Vi 
träffas kl. 15.45 och visningen pågår 16.00–17.00.

Tid: 29/3, kl. 15.45
Plats: Djurgårdsslätten 82–84, Stockholm
Avgift: 125 kronor/deltagare (enl. senare
 instruktion)
Anmälan: till sami@heraldik.se senast 15/3
Antalet deltagare är begränsat till 20 stycken.

 
Evenemanget kan inställas vid få deltagare.

Se fantillverkning!
Fo

to
: H

an
da

rb
et

et
s v

än
ne

r



117:2019 Vapenbilden   31

RECENSION

En heraldisk och 
historisk skatt
Titel: Der Johanneriterorden, volym 1 & 2
Författare: Hans von Gaffron
Utgivningsår: 2018
ISBN: 978-9198-237528 & 978-9198-237511

7 kilo papper fördelade på drygt 600 blad (1200 
sidor) ligger framför mig. Hans von Gaffrons två 
volymer om Johanneriterorden är ett praktverk i 
ordets alla betydelser. Alla sköldar tillhör rättsriddare 
inom johanneriterorden under Balliet Brandenburg.

Boken tar upp de cirka 1140 sköldar som den 
svenske affärsmannen Roy Gustafsson hämtade ut 
från Polen och ställde ut i Stockholm, på Historiska 
museet 1991. Om detta finns det mer berättat i 
boken ”Riddarvapnen från Sonnenburg – ett åter-
funnet krigsbyte”,

Eftersom detta är en fristående fortsättning på 
den utställning som Christoffer von Warnstedt, Jan 
Peder Lamm och Tom Bergroth hade på Historiska 
museet så har Hans von Gaffron inte mycket text. 
Om utställningen initierat om sköldarnas historia, 
ordenskapitlet som sköldarna tillhörde och mycket 
mer saknas detta helt i von Gaffrons bok. Det är lite 
synd för det tvingar en läsare att även införskaffa 
boken ”Riddarvapnen från Sonnenburg” för att 
verkligen förstå bakgrunden.

Men det som saknades i utställningen finns det 

desto mer av här. Alla avfotograferade kompletta 
vapen är med och det finns tydlig beskrivning av 
vilka de tillhör. De äldsta sköldarna har målats 
under 1600-talets andra hälft och den sista 1942 
vilket gör att den på ett fantastiskt sätt visar hur 
det heraldiska (tyska) idealet har förändrats över 
tid. Hela samlingen skingrades delvis efter utställ-
ningen och finns numera över hela jordklotet. Det 
gör denna sammanställning än mer värdefull för 
det är osannolikt att alla vapen åter samlas på ett 
och samma ställe. 

Det finns förstås något förklenade att säga om 
denna bok, och det är bildkvalitén. De foton som 
har bevarats är inte fullt så skarpa som man kunde 
önska. Om det beror på arkiveringen av fotona sedan 
1992 eller om det beror på fotoutrustningen som 
användes låter jag vara osagt. Det är hur som helst 
inte författarens fel. 

Sammantaget är detta ett sällsynt praktverk som 
det har varit en fröjd att ta del av. 

Jesper Wasling

Foto: Jesper Wasling
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