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Del 1. Symboliken i borgerliga serafimervapen
Serafimervapen

Den som vill förstå svensk heraldik under 
dess svagaste period, 1750–1900, gör klokt 
att studera borgerliga serafimervapen. 
Därigenom kan man förstå hur synen på 
heraldiska vapen har förändrats under de 
senaste seklerna.

År 1748 instiftades Serafimerorden som 
Sveriges ”Förste och Förnämste” orden. 
Ordensstatuternas §27 säger att ”Nu är någor 
till Riddare efter thenna stadga giord warde 
tå hans sköldermärke uppå kopparplåt satt i 
Riddarholms Kyrkans chor ther Riddarne sit 
säte hafwa och må wapnet prydas med Riddarens 
walspråk, samt therunder tecknas hans Namn så 
ock dag och år tå han til Riddare dubbadt är. I 
Ordens stambok bör ock Wapnet ritas med sine 
färgor” (Kungliga Serafimerorden 1748–1998 
s.74).

Redan från början stod det klart att Serafi-
merorden skulle ha en koppling till heraldiken. 
Ursprungligen var det endast adliga vapen 
som målades upp på kopparplåtarna, eftersom 
de ledande poster i riket som krävdes för att 
komma ifråga för att bli riddare av Serafimer-
orden var förbehållna adelsmän. Ja, just män 

för det är ett faktum att Serafimerorden länge 
nästan uteslutande tilldelades män. Först 1908 
bestämde Gustaf V i ordinarie ordenskapitel att 
”Serafimerorden bäres av Sveriges Drottning” 
(Kungliga Serafimerorden 1748–1998 s.83). 
Undantaget var utländska statsöverhuvuden som 
kejsarinnan Katharina II av Ryssland. 

Andliga ledamöter
Ärkebiskopar var tidigt självklara som mottagare 
av orden. Vanliga biskopar kom aldrig ifråga 
såvida de inte var hovpredikanter. Det dröjde 
till in på 1800-talet innan staten ansåg att dess 
högste andlige ledare kunde ta emot en världslig 
orden. Eller kanske var det kyrkan som avstod, 
liksom den vägrade att ta emot adelskap.

En kyrkans man kan inte vara riddare av en 
orden. Han är ledamot av det andliga ståndet 
(nedan förkortat till ledamot). Den förste 
ledamoten är ärkebiskop Jacob Axel Lindblom 
som utnämndes 1818. Hans vapen visar ett svart 
patriarkalkors i fält av guld. På skölden en mitra 
och bakom skölden en nyckel korslagd med en 
kräkla. Det är enda gången denna timbrering fö-
rekommer i ett svenskt biskopsvapen. [BILD X]

Johan Jacob Hedrén var biskop av Linköping 
Bild 2. Vapen Söderbliom
Konstnär: Xxxxx
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ren Gunnar Hultgren (ärkebiskop 1958–67, 
ledamot av Serafimerorden 1964) återgår till 
heraldikens tradition att visa samma symbol i 
fält två och tre. [BILD X]

Exposé över borgerliga riddare
Den förste världslige serafimerriddaren, utanför 
de adligas skara, var statsrådet Gabriel Poppius 
som utnämndes 1843. Han hade inte något 
vapen vid utnämningen, och han avböjde konung 
Carl XIV Johans erbjudande om adelskap av en 
för mig okänd orsak. Ordenskapitlet skapade 
ett helt nytt vapen, som visar ett svärd liggande 
på en uppslagen lagbok liggande på ett altare. På 
skölden som uppmålades på plåten visas dock en 
adlig krona på skölden. Detta trots att han avböjt 
adelskap, men det är möjligt att man använde sig 
av en schablon så att kronan kom med av bara 
farten. Detta vapen är det första som en statlig 
myndighet skapar åt en ofrälse person. [BILD X]

Bortsett från kungligheter lyser kvinnorna 
med sin frånvaro fram till mycket sen tid och 
inga svenskor utanför kungahuset har fått rikets 
främsta orden. Orsaken är förstås att de som fick 
Serafimerorden var rikets högsta ämbetsmän 
som statsministern, riksdagens talmän, överbe-

fälhavaren (eller motsvarande då denna post inte 
blev permanent förrän med utbrottet av andra 
världskriget), ärkebiskopen, presidenten i Svea 
hovrätt och överståthållaren. Alla dessa poster 
var fram till 1960-talet formellt eller informellt 
stängda för kvinnor och när de väl öppnades 
avskaffades utdelandet av Serafimerorden till 
svenska medborgare utanför kungahuset. Vi 
märker också att många socialdemokratiska stats-
ministrar och talmän saknas eftersom de inte ville 
ta emot ordnar. Två socialdemokratiska talmän, 
August Sävstöm och Fridolf Thapper, mottog 
den dock. Denna aversion mot ordnar fanns 
också inom liberala och frisinnade kretsar, även 
om den inte heller där var helt kompakt. Som 
vi ser mottog t.ex. folkpartisten och talmannen 
Gustaf Sundelin denna orden.

Excellenser och statsråd
I svensk rangrulla titulerades statsministern, 
justitie statministern, övriga statsråd, talmännen 
och riksmarskalken. Dessutom tillkom den 
titeln de som utnämndes till serafimeriddare 
eller –ledamöter som inte tillhörde nämnda 
skara. Serafimerorden togs emot av alla dessa 
excellenser fram till statsminister Gustaf 

1833–61; under åren 1807–13 hade han dock 
varit hovpredikant. I samband med 50-årsdagen 
av Hedréns promovering till teologie doktor 
1859 utnämndes han till ledamot av Serafimer-
orden. Hans vapen, vars sköld bär en mitra, visar 
i rött fält ett ur en grön kulle uppkommande kors 
av silver omslingrad av en grön murgröneranka. 
[BILD X]

Gottfrid Billing – biskop av Västerås 1884–
98 och av Lund 1898–1925 – utnämns 1921 till 
ledamot, och då skapas det första vapnet, som 
visar en sammanslagning av stiftets och biskopens 
vapen. Ärkebiskop Nathan Söderblom upprepar 
detta när han blir ledamot 1926. Både Billing 
och Söderblom brukar timbrering med mitra, 
korsstav och kräkla, och denna kom sedan att 
bli den gängse för ärkebiskoparnas och lunda-
biskoparnas vapen. [BILD X]

Ingen av biskoparna tycks ha fört ett eget 
vapen före utnämningen. Motivvalet för dessa 
kyrkans män är inte helt oväntat av religiös ka-
raktär med kors som en framträdande symbol, 
eller i Billings fall, en Mariabild (kanske lite 
oväntat när det gäller en protestantisk biskop). 

För flertalet ärkebiskopar tycks det heraldiska 
ha varit ointressant. Liksom Lindblom förde 

Hans Olof Holmström (ärkebiskop 1852–55, 
ledamot av Serafimerorden 1854) ett svart patri-
arkalkors i guld. De båda ärkebiskoparna Henrik 
Reuterdahl (1856–70) och Anton Niklas Sund-
berg (1870–1900) förde identiska vapen med 
blått fält en uppskjutande kräkla av guld. [BILD 
X] Sundbergs efterträdare Johan August Ekman 
(1900–26) återgick till de monogramvapen som 
var på modet bland vissa borgerliga serafimerrid-
dare i slutet av 1800- och början av 1900-talen. 
Frågan är, om man kan tala om vapen här, då 
man i en sköld helt sonika sätter in sina initialer.

Nathan Söderbloms (ärkebiskop 1914–31, 
ledamot av Serafimerorden 1926) vapen visar 
en bild av Trönö kyrka i andra fältet och i tredje 
S:t Göran i strid med draken. [BILD X] Erling 
Eidem (ärkebiskop 1931–50, ledamot av Serafi-
merorden 1938) och Yngve Brilioth (ärkebiskop 
1950–58, ledamot av Serafimerorden 1956) 
följer exemplet med olika symboler i fält två 
och tre; i Eidems fall en ros på stjälk respektive 
en lilja, och för Brilioth en kalk respektive en 
lagerkrans – kalken förmodligen syftande på 
den prästerliga banan, lagerkransen på tiden som 
professor i Lund. [BILD X]

Den siste ärkebiskopliga serafimerridda-

Bild 1. Vapen Billing
Konstnär: Sven Sköld

Bild 3. Vapen Holmström
Konstnär: Sven Sköld

Bild 4. Vapen Eidem
Konstnär: Sven Sköld

Bild 5. Vapen Poppius
Konstnär: Xxxxx

LenovoAIO
Anteckning
bindestreck -

LenovoAIO
Anteckning
X  ??

LenovoAIO
Anteckning
Bildtext lite åt höger



107:2016 Vapenbilden  1312 Vapenbilden 107:2016

på Ramstedts tid som överståthållare 1912–20, 
svärdet på hans juridiska bana som justitieråd 
1898–1902 och 1905–09 samt regeringsråd 
1909–12. Motivet bakom merkuriestaven är jag 
mer osäker på. Ramstedt hade inget valspråk. 
Ramstedt blev serafimerriddare genom sitt 
uppdrag som överståthållare.

Gustaf Boström (statsminister 1891–1900 
och 1902–05, serafimerriddare 1892) har ett 
vapen som i rött fält visar en kil av guld belagd 
med ett blått patriarkalkors nedan åtföljt av två 
rosor av silver ovan en signetring av guld. Val-
språk: Ne temere nec timide (Varken för djärvt 
eller för lamt).

Carl Swartz’ (statsminister en kort tid 1917, 
serafimerriddare 1920) arbete som universitets-
kansler 1916–26 är förmodligen det som mest 
kvalificerat honom för orden. Hans vapen visar 
i fält av silver en blå balk belagd med en störtad 
nyckel av guld ovan åtföljd av ett svart järnmärke 
och nedan av en naturfärgad uggla sittande på en 
grön kvist med tre röda blommor. Swartz hade 
inget valspråk.

Talmännens klubba
När det gäller talmännen inkluderar deras 
vapen oftast en talmansklubba kombinerat med 
andra symboler. Axel Swartling, talman i andra 
kammaren, har två olika klubbor i sitt vapen samt 
på en bjälke ett städ. Axel Vennersten, talman i 
första kammaren 1928, har ett kvadrerat vapen 
med ett vattenhjul i första och fjärde fälten, 
och en ordförandeklubba i andra och tredje. 
Valspråk: Arbete och framsteg i lagens hägn. 
Vennersten förde för övrigt ett annat vapen i sin 
roll som frimurare.

Talmannen i andra kammaren August Säv-
ström har klubban på en ginstam och där under 
tre rödsävsstänglar uppväxande ur en stam, samt 
valspråket: För medborgerlig frihet. Talmannen 
i första kammaren Gustaf Sundelin visar i fält av 
silver en blå bjälke belagd med en ordförande-
klubba av silver samt åtföljt av tre blåklintblom-
mor. Hjälmprydnaden är tre blåklintsblommor. 
Valspråk: Frihet under ansvar. Blommorna syftar 
med all säkerhet på att Sundelin var folkpartist.

Fridolf Thapper, talman i andra kammaren, 
har en kluven sköld i rött vari en ordförandeklub-
ba av guld och i fält av guld en röd eskulapstav. 
Hjälmprydnad: Östergötlands drakgrip uppsti-
gande ur en vulst i guld och rött, syftande på hans 
hembygd. Thapper härstammade från Finspång. 
Eskulapstaven syftar på att Thapper var medicine 
hedersdoktor. Han hade som valspråk Firmitate 
et temperantia (Med styrka och behärskning).

Några talmän har dock valt att utelämna 
klubban. Så gjorde Johan Nilsson, talman i 
första kammaren 1937 och landshövding i 
Kristianstads län 1923–38. Nilssons vapen visar 
i grönt fält under en nedkommande sol en kärve 
åtföljd av två plogbillar allt av guld. Det syftar 
på hans bana som lantbrukare. Nilsson hade som 
valspråk: För hem och fosterjord. Erik C:son 
Boheman, talman i första kammaren 1965 och 
förutvarande ambassadör i Washington DC 
1948–58, har också valt att utelämna klubban 
och visar i fält av guld tre blå rundlar två över 
en ställda och åtföljd av en blå ginstam belagd 
med tre biljetter av guld. Hjälmprydnad fem 
uppväxande ax av guld. Valspråk: Semper vigi-
lans (Alltid vaksam).

Gör man en uppdelning på de två kamrarna 
som riksdagen var indelad i 1867–70 finner man 
att endast en av de 13 talmännen i första kam-
maren inte mottog Serafimerorden. Detta var 
folkpartisten John Bergvall, talman 1956–64. 
Bland de 20 talmännen i andra kammaren är 
situationen den omvända; endast fem kom att 
mottaga Serafimerorden. Men egentligen skall 
man kanske säga endast fyra då ärkebiskopen 
och serafimerriddaren Anton N. Sundberg 
vid perioder var talman i båda kamrarna (i FK 
1878–80 och i AK 1867–1872).

Marcus Karlsson

Fortsättningen av artikeln kommer att publiceras i Vapenbilden 
#109:2017 (maj). Då presenteras vapnen för militärer, jurister 
och andra prominenta mottagare. 

Sundelin, vilken innehade ämbetet mellan 2 
augusti och 7 november 1905. Därefter följde 
några statsministrar som inte mottog orden 
växlande med dem som gjorde det. De senare 
presenteras nedan (förutom adelsmännen 
Hjalmar Hammarskjöld och Louis de Geer d.y. 
samt Oscar von Sydow).

Bland dem som inte tog emot utmärkelsen 
fanns liberaler som Karl Staaf och Nils Edén, so-
cialdemokrater som Hjalmar Branting, Rickard 
Sandler, Per-Albin Hansson och Tage Erlander, 
men också frisinnade som Carl Gustaf Ekman 
och Felix Hamrin. Socialdemokraten Olof Palme 
är lite av ett särfall, då han kom att presidera över 
avskaffandet av utdelandet av Serafimerorden 
och de övriga svenska ordnarna till svenska 
medborgare 1974.

Statministrarnas vapen följer inget bestämt 
mönster, utom möjligen att de visar symboler 
för de områden personen verkat innan han 
blev statsminister. Så har en lantbrukare som 
Axel Pehrsson-Bramstorp (statsminister 1936, 
serafimerriddare 1949) ett ax inom en infatt-
ningsvis ställd kedja i skölden och ett ax mellan 

två kohorn i hjälmprydnaden. Kedjan anknyter 
troligen till valspråket Samarbete ger styrka. 
Ernst Trygger (statminister 1923–24, serafimer-
riddare 1926) var universitetskansler 1926–37 
och minister för utrikes ärendena 1928–30. Han 
har i sin kvadrerade sköld symboler syftande 
på hans verksamhetsbana nämligen en kogg, 
en våg och ett svärd (han var jurist till profes-
sionen), en uggla och en lagerkrans (för hans 
akademiska uppdrag som professor i Uppsala 
och som universitetskansler). Tryggers valspråk 
lyder: Justa durant 

Högerledaren Arvid Lindman (statminister 
1906–11, serafimerriddare 1908) utnämndes till 
konteramiral 1907 och minister för de utrikes 
ärendena 1917. Hans kvadrerade vapen har i 
första och fjärde fältet i blått ett järnmärke av 
guld uppskjutande ur fyra strömmar av silver, och 
i andra och tredje fältet i blått ett kors av guld. 
Valspråk: I arbete för fosterlandet.

Johan ( John) Ramstedt (statsminister 1905, 
serafimerriddare 1920) har ett vapen med en 
spets belagd med en S:t Eriksbild åtföljd av en 
merkuriestav och ett svärd. S:t Eriksbilden syftar 

Bild 6. Vapen Sävström
Konstnär: Sven Sköld

Bild 7. Vapen Trygger
Konstnär: Sven Sköld
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Heraldik är läran om den typ av märken 
som kallas vapen och deras historia, men 
framför allt regelverket för hur de utformas 
och används. Inom heraldiken finns också en 
särskild terminologi, vilken underlättar blaso-
nering (beskrivning) samt jämförelse mellan 
likartade vapen.

Den vanligaste utformningen av vapensköldar 
består idag av sköld, hjälm och hjälmprydnad 
tillsammans med olika utsmyckningar som 
märke (badge), fanor och inskriptioner (motto). 
Det har dock inte alltid sett ut som det gör idag. 
Enligt forskningen så är ursprunget till  heraldik 
från medeltiden, möjligen runt 1100-talet, 
och reglerna såg inte ut som de gör idag. De 
nuvarande reglerna har utvecklats genom 
tiden till stor del på grund av olika händelser 
i världshistorien. Sättet som vapensköldarna 
beskrev på den tiden kan betraktas som felaktiga 
och vissa motiv kan till och med anses vara 
olagliga.

Kontroversiella symboler
Hakkorset är ett utmärkt exempel på hur 
världshistorien har påverkat hur vi ser på 

symboler. Man kan se hakkorset i en rad 
olika sammanhang och ornament i Tyskland 
(pre-nazi), baltiska och slaviska länder. Det 
finns i Finland, i Sverige och till och med på 
den Amerikanska kontinenten, där symbolen 
används med stolthet på klädedräkter och andra 
utsmyckningar. Till exempel används symbolen 
fortfarande i Finland av officiella organisationer 
och i militära sammanhang. Men för en modern 
betraktare kan stoltheten lätt fastna i halsen om 
man inte vet bakgrunden. 

Ett annat exempel i heraldiken på hur vi har 
ändrat inställning till symboler är användandet 
av dödskallar och benknotor.

Utsmyckning som avbildar mänskliga död-
skallar och benknotor har sitt ursprung i sen 
medeltid som en symbol för döden och som 
”ett memento mori” på gravstenar. Även om 
det kan tyckas underligt att använda mänskliga 
kroppsdelar som utsmyckning vid blasonering 
så började användandet under 1700 talet i tysk-
talande områden och speciellt hos Preussiska 
armens husarer under Fredrik den Store (Fredrik 
II) av Preussen.

Det kan vara värt att nämna i sammanhanget 
att också Isaac Newton har mänskliga benknotor 

När normal heraldik 
blir kontroversiell

i sin vapensköld. (sable, two shin-bones in saltire, 
proper, the sinister surmounted by the dexter). 

Bomärke
Vid sidan av vapensköldar har man i framför 
allt norra Europa använd bokstavsliknande 
tecknen och symbolerna för att markera att 
bäraren är en fri person (oberoende). Dessa 
symboler benämnas bomärke. Det var viktigt 
att ett bomärke är funktionellt utformat så att 
de tar enkelt att rista in med tex en kniv eller en 
sten. Samtidigt som det behöver vara distinkt 
och lätt igenkännligt.

Ett bomärke kan vara allt från en eller två 
linjer eller streck till komplexa mönster. Man 
ser bomärke avbildade i tidiga skrivsystem som 
vikingarunor. Ett bra nutida exempel är Ukrain-
ska statens vapensköld. Den föreställer Poseidon 
för släkten Rurik. Ursprunget är från början på 
800-talet, när en svensk äventyrare, Rurik, lär 
ha grundat en bosättning vid Ladoga i Finska 
karelen. Rurik sägs därmed vara grundaren av 
Gårdarike som sedermera blev Novgorod som 
blev dagens Ukraina, Vitryssland och Ryssland. 
Han var förfader till släkten Rurik som härskade 
i Ryssland till in på 1500-talet.

Grunden till ett bomärke är ofta runor, bok-
stäver eller nummer, stiliserade avbilder, enkla 
symboler såsom kors, stjärnor och astrologiska 
eller astronomiska tecken som betydde något 
för dess bärare eller familj. På detta sätt kunde 
besläktade människor ha liknande bomärke men 
med detaljer eller utsmyckning som skilde sig åt.

En sak som är karakteristiskt för bomärke 
är att de kan bestå av en enkel grundform med 
tillägg eller reducering av streck eller former.  
Många bomärken placerades i ramar formade 
som stiliserade sköldar. Vi ser det i sigill, på 
byggnader och på gravstenar, för både bönder 
och borgare i Skandinavium, baltstaterna och 
tyska områden under 1700- och 1800-talen.

Många stadsvapen i Tyskland bär bomärke. 
Se stadsvapnet för Hiddensee som innehåller ett 
bomärke stolpvis vid sidan om en sjöhäst. Annat 
exempel från idag heraldik ses i Estländskt bo-
märke från ön Saaremaa. Men att idag skapa ett 
familjevapen som består av ett helt nytt bomärke 
skulle för alla heraldiker kännas som väldigt fel. 

Eduardo Pazikias
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prakt. Därför är det tråkigt att Statsheraldikern 
inte får tid och resurser att göra det bästa av 
möjligheten. Istället väljer de den billigaste 
möjliga lösningen, som är att arbeta med de 
schabloner som finns tillgängliga i deras och 
andras arkiv. Det gör att man från myndighetens 
håll blandar olika konstnärers teckningar vilket i 
sin tur gör att vapnen inte känns sammanhållna.

Innehållsmässigt är allt korrekt. Rätt motiv 
på rätt plats rakt igenom. Det är i utförandet det 
brister trots att den moderna digitala vektorise-
rade tekniken ger konstnären alla möjligheter 
att korrigera ett misstag och lägga lite extra 
energi på detaljerna. Det är synd att tekniken 
inte utnyttjas.

Som exempel är serafimerkedjan i sin detalj-
löshet blek och trist med ett ordenstecken som 
inte går att tyda fullt ut – det gäller kronorna, 
initialerna IHS och serafimeränglarna i de fyra 
korsvinklarna. Och vapensköldarna präglas av 

plagiat, klipp-och-klistra och låg konstnärlig 
kvalitet. Det ser mer ut som logotyper.

Redan i riksvapnet
Problemet är inte nytt. Prins Alexanders vapen 
är bara det senaste i raden av kungliga vapen som 
bygger på kopiering istället för att vara unika 
konstverk. Redan i Statsheraldikerns version av 
stora riksvapnet från 2013 har vi anmärkningar 
mot att vissa delar nyskapats, andra omritats 
och några element behållits. Här är alla kronor 
och manteln är kvar från Sagerlunds version. 
[NOT 3] Hjärtsköldens vase är identisk med 
Sagerlunds, men nu utan konturstreck och 
därmed i en flatestil. Bron är också kvar men 
något tjockare, medan den vågade stammen 
under densamma är nygjord med tre vågor 
upptill istället för två. Av någon anledning är 
även ordenskedjan kvar, medan ordenstecknet 
är nygjort (större) och därmed betydligt mer 

Prins Alexander är döpt, har fått sin serafi-
merorden och sitt hertigdöme Södermanland 
under största upptänkliga pompa och ståt. Så 
varför slarvas det med hans hertigvapen?

Kungafamiljens medlemmar är alla arvtagare 
till den svenska tronen och därmed potentiella 
statschefer av Sverige. Statsheraldikern är 
Sveriges främsta heraldiska tjänsteman och 
garant för den offentliga heraldikens kvalitet 
konstnärligt såväl som vapenrättsligt.

I detta sammanhang kunde man tro att såväl 
hovet som Riksarkivet skulle lägga största energi 
på det konstnärliga framställandet av ett nytt 
hertigvapen. Därför är det med stor besvikelse 
vi konstaterar att så inte är fallet.

Metoden skadar heraldiken
Svensk offentlig heraldik har inte många 
tillfällen per århundrade att visa upp sig i all sin 

Det brister i 
Statsheraldikerns metoder
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framträdande. Ordenskedjan är också i en annan 
stil än Karl-Erik Forsbergs sköldhållare.

Käldes grip
Prins Alexanders vapen är lika illa kopierat. 
[Bild] Här ser vi att Statsheraldikern visar en 
komposition med ett lejon i Dahlströms-stil 
liggande på Sagerlunds strömmar i fält 2 och 
Bengt-Olof Käldes omisskännliga stilrena grip 
i fält 3 [NOT 4]. Och i fält 1 och 4 finns de tre 
kronorna tecknade med detaljer som diamanter, 
rubiner och smaragder.

Även hjärtskölden är så platt att det är svårt 
att förstå vad örnen sitter på (ett blixtknippe) 
och vasen är mer välritad i kronan än i skölden. 
I allt kopierande kunde man ju ha kopierat även 
denna vase.

Jämför vi med tidigare prins- och prinsess-
vapnen ser vi samma problem med framför allt 
hertigvapnet i fält tre, men även i andra delmotiv. 
Hertigdömets landskapsvapen är antingen Sager-
lunds (Nicolas och Leonore) [NOT 5], Ranekes 
(Oscar) [NOT 6] eller Käldes (Alexander). Här 
har Statsheraldikern kopierat och lagt in hela 
sköldar, vilket inte passar sig för ett så officiellt 

vapen som kungafamiljens oavsett vilka rättig-
heter som statsheraldikern har till dessa bilder.

Fördelarna överväger inte
Det finns fördelar med det arbetssätt som 
Statsheraldikern har valt. Det går snabbt att 
ta fram korrekta versioner av offentliga vapen, 
vilket i sin tur gjorde det möjligt att göra den app 
som finns om svenska offentliga vapen. Eftersom 
bilderna är schabloner och billiga att ta fram har 
det också varit möjligt att göra dem tillgängliga 
för alla på Wikipedia commons. Men fördelarna 
överväger på intet sätt nackdelarna.

Jesper Wasling och Elias Sonnek

 

Not. Med Statsheraldikern avses myndigheten, inte någon enskild person.
Prins Daniel, 

hertig av Västergötland

Riksarkivet – V.A. Sagerlund 2010

Prinsessan Estelle,
hertiginna av Östergötland

Vladimir A. Sagerlund 2012
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Redaktör Wasling har bett mig kommentera 
ovanstående utfall. Till det har jag två kom-
mentarer:

1, Enligt min mening är det helt meningslöst att 
i denna form diskutera estetiska frågor: det som 
tilltalar den ene passar inte den andre; det blir 
mest en fråga om känsloyttringar. Det väsentliga 
är vapnets blasonering och utifrån den är det 
fritt att skapa en egen version av vapnet för 
den som så önskar. I de aktuella fallen har dock 
såväl statschefen som de unga vapentagarnas 
förmyndare ansett sig nöjda.  

2, Det är med beklagande jag ser hur Svenska 
heraldiska föreningens tidskrift, efter en rejäl 
uppryckning under redaktör Bäckmarks tid, nu 
återfallit till att bli organ för estetiskt baserat 

tyckande i heraldiska detaljfrågor. Detta ökar 
inte allmänhetens intresse eller förtroende för 
heraldiken och föreningen – tvärtom minskar 
det förståelsen för verksamheten. Heraldiskt 
besserwisseri kommer aldrig att vara en väg 
framåt.

Det finns större problem för föreningen och 
tidskriften att brottas med, om man istället för att 
skapa energiläckage vill främja svensk heraldik: 
hur ska vi få kommuner och myndigheter att inte 
överge heraldiken till förmån för logotyper och 
hur ska vi få designskolorna att ta större ansvar 
för utbildning i heraldik? 

Henrik Klackenberg
statsheraldiker
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Vi har i Vapenbilden haft en kort notis om 
denna konferens. Nu är det dags med en 
utförligare presentation av några av föredra-
gen som hölls, som ett smakprov på vad en 
kongress ger.

Det skandinaviska inslaget var stort och 
representerade olika aspekter på heraldiken. 
Från begravningsheraldik i Finland till Lastbilars 
utsmyckning. I övrigt var föredragen rätt så 
spretiga vad det gäller ämnen men anslöt på 
något sätt till Kongressens tema ”Origins and 
Evolution” (Ursprung och utveckling).

Vår förenings bidrag
Num er a  ä r  även  Svens k a  Her a l d i s k a 
Föreningen en regelbunden föredragshållare 
på dessa konferenser genom våra framstående 
medlemmar. Vår ordförande Henric Åsklund 
höll ett föredrag om registreringen av borgerliga 
vapen i Rikheraldikerämbetet 1934-36 och den 
efterföljd detta fick i de privata  Skandinavisk 
vapenrulla (SVR) och Svenskt vapenregister. 
Den första registreringen tillkom främst 
på Arvid Berghmans initiativ. Tyvärr lades 
det ner då man från Riksheraldikerämbetet 
förmodligen fick kalla fötter om man verkligen 
hade juridisk befogenhet eller mandat att göra 
detta. Skandinavisk vapenrulla kom senare att 
från 1963 ta upp den fallna manteln och börja 

registrera vapen för personer och andra. Denna 
gång dock från hela Skandinavien (huvuddelen 
har dock under SVR :s verksamhetstid 
kommit från Sverige och Danmark). Svenskt 
vapenregister, SV, startades av Svenska heraldiska 
föreningen och som namnet beskriver registrerar 
man vapen från Sverige för personer och 
korporationer. Detta register är ett komplement 
till SVR genom att vara en enklare och billigare 
presentation, men med samma kvalitetskontroll. 
SVR och SV har numera ett nära samarbete.

Här kan tilläggas ett det finns en tysk och en 
belgisk motsvarighet. Clemens Kech berättade 
om ”Der Siegeszug der Allgemeinen Deutschen 
Wappenrolle in Deutschland” och hur denna 
allmänna tyska vapenrullan utvecklats till en 
succé och nu består av 21 band med 7 100 regist-
rerade vapen. Den finns också tillgänglig på alla 
tyska stats- och landsbibliotek samt Stats- och 
huvudarkiv.

Belgaren Luc Duerloo höll ett föredrag om 
det flamländska heraldiska rådets verksam-
het. Här gavs en intressant inblick i hur det 
flamländska heraldiska rådet arbetar med sitt 
heraldiska register. Som registrerar vapen för 
personer (dock ej adliga, i Belgien förekommer 
ju fortfarande nyadlingar som handhas av staten) 
och korporationer.

SHF:s vice ordförande Claus Berntsen höll 
ett föredrag om ”Evolution of Ecclesiastical 

Heraldry in Sweden”, om den kyrkliga heraldiken 
i Sverige och dess utveckling främst i modern 
tid. För oss svenskar innehöll den inte mycket 
nytt men det var en värdefull presentation inför 
omvärlden.

Carl-Thomas von Christierson, även han 
SHF-medlem, höll ett intressant föredrag om be-
gravningsheraldik i Finland betitlat ”The Funeral 
Escutcheons with ancesteral arms in Finland”.

Vi räknar här, något förmätet, även in Henrik 
Klackenberg som SHF-bidrag. Dag tre som 
tyvärr inleddes med regn, innehöll även den 
intressanta föredrag. Hörde bl.a. statsheraldiker 
Henrik Klackenberg berätta om hur Pommerns 
grip fann vägen till svenska lastbilar och även syns 
som tatueringar på en del Scaniachaufförer. Det 
senare via förkortningen av gripen till ett huvud 
som blev staden Malmös vapen och som senare 
även blev Skånes vapen.

Och mycket mer
Den första dagen hörde presenterade Stoyan 

Antonov differentieringen inom det bulgariska 
kungahuset. Här kan man notera att det har 
utvecklat sig enligt olika linjer; här finns olika 
kvadreringar, men också den brittiska modellen 
med tornérkragar. Vidare brukades i vissa fall 
även hjärtskölden som en differentiering. Den 
senare stannade dock inte vid själva sköldens 
innehåll utan även yttre attribut som kronor och 

ordnar användes för att skilja vapnen åt.
Joseph McMillan höll föredraget ”From 

Personal to Provincial Arms – Heraldry and 
Colonial Identity in British North Ame-
rica”. Med fokus på provinserna Maryland och 
Pennsylvania-Delawere behandlades hur vapen 
för dessas ”proprietors” under kolonialtiden 
familjerna Calvert och Penn kom att utvecklas 
till provinsernas vapen. Tydligast var detta i 
Maryland där familjen Claverts vapen övergick 
till att bli provinsens/delstatens så till den grad 
att Maryland än idag för Claverts vapen om än 
i något ändrad form. 

Familjen Penns vapen kom inte riktigt i lika 
hög grad identifieras med Pennsylvania och De-
laware där familjen var proprietors. Dock har det 
på senare tid kommit att tas upp på nytt, bland 
annat av Pennsylvanias arménationalgarde, vars 
hjälmprydnad utgörs av ett lejon bärande ett 
svärd och en sköld med Penns vapen.

Nicolas Vernot behandlade ”Heraldry and the 
magic” det vill säga hur man inom heraldiken 
använt sig av olika symboler som en åkallan om 
skydd mot ondska. Detta var något som Vernot 
hävdade inte tidigare hade beaktats så mycket vad 
det gäller den heraldiska symboliken. 

Mark Dennis berättade hur den skotska 
kungakronan framställts på olika sätt i avbild-
ningar och i heraldiken medan Nils Bartholdy i 
sitt föredrag ”Semantic Evolution of the Danish 

En rapport från den 

XXXII Internationella genealogiska 
och heraldiska konferensen 
i Glasgow
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FÖRENINGSNYTT

Royal Arms” berörde hur de olika beståndsde-
larna i det danska kungavapnet utvecklats och 
hur de kommit att representera olika delar av 
kungariket. Detta inte minst i olika militära 
fanor och emblem.

Marta Gomes dos Santos från Portugal höll 
ett föredrag som byggde på hennes arbete med en 
doktorsavhandling om portugisiska stadsvapen 
under medeltiden. Mycket intressant att ta del av 
hennes forskning om motivval och utvecklingen 
av vapnen över tiden.

Adam Zurek från Polen behandlade i sitt 
föredrag på tyska ”Der ursprung und die ent-
wicklung der Wappen der Bischöfe, Diözesen 
und Domkapitel der Kirchenprovinzen Gnesen 
und Lemberg (bis zum ende des achtzehnten 
Jahrhunderts). Den kyrkliga heraldikens utveck-
ling fram till 18e århundradet i kyrkoprovinserna 
Gnesen (nu Gniezno) och Lemberg (nu Lviv),

Rumänskan Ana-Felicia Diaconu höll på 
eftermiddagen ett föredrag om ”Continuity and 
innovation in the Romanian Civic Heraldry 
over the Centuries” en exposé om utvecklingen 
av den rumänska kommunala heraldiken från 

dess början och fram till idag. Visande på både 
en kontinuitet och innovationer. Detta med 
kontinuitet var särskilt intressant med tanke på 
de många ändringar av statsskick som Rumänien 
har genomgått från monarki till kommunistisk 
diktatur till en demokratisk republik.

Till sist ska vi inte glömma Claire Boudreau 
och Darrel Kennedy från Kanada som beskrev 
utvecklingen och arbetet inom den Kana-
densiska heraldiska myndigheten sedan dess 
skapande 1988.

Detta och en hel del till gjorde att kongres-
sen gav mycket ny spännande kunskap om 
heraldiken. Inte minst är det intressant att höra 
de föreläsare som kommer från länder som vi 
nordiska heraldiker inte har så mycket utbyte 
med. Dessutom skapar kongresserna fantastiska 
kontakter heraldiker emellan.

Marcus Karlsson
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Karlstads stift skapades av Karl IX, men det 
dröjde över 300 år innan det fick sitt eget 
vapen. Det var på 1960-talet när statshe-
raldikern CGU Scheffer fick i uppdrag att 
komplettera serien av stiftsvapen, eftersom 
biskopsgårdarna skulle få likadana serviser 
med vapendekor. Sedan dess har alla biskopar 
utom en valt att skapa sig ett ämbetsvapen 
genom att kombinera stiftsvapnet med ett 
personligt vapen. Den senaste i raden är 
Sören Dalevi, som vigdes till sitt ämbete i 
augusti.

Den nytillträdde biskopen Sören Dalevi valde 
att vända sig till Riksarkivets heraldiska enhet 
för att få hjälp att ta fram sitt biskopsvapen. 
Tillsammans med statsheraldikern Henrik 
Klackenberg och heraldiske konstnären Henrik 
Dahlström skapades ett biskopsvapen utifrån 
tre symboler som biskopen var säker på att han 
ville ha med – bibeln, fisken och den sjuarmade 
ljusstaken.

Vapnet är ett typiskt svenskt biskopsvapen 
och består av ett personligt vapen, kvadrerat med 
stiftsvapnet. Men det skiljer sig på en viktig detalj 
– de blå och röda fälten skiljs åt av ett gyllne kors. 
Korset är inte motiverat av några heraldiska reg-

ler, eftersom tinkturmötet mellan rött och blått 
inte är något problem i ett sammansatt vapen.

Det var konstnären Henrik Dahlström som 
kom med idén om att sköldens fyra fält skulle 
separeras av ett kors. 

Vad var det som fick dig att lägga till korset?
”Eftersom det är ett kyrkligt vapen tyckte jag 

att vi skulle ha ska ha en kors som delar in de olika 
fälten, för att göra ett mer spännande vapen. Då 
får man in fler färger och större kontrastverkan” 
berättar Henrik Dahlström. ”Korset är ju det 
centrala, så det är lätt att man glömmer bort det.”

Men är det inte egentligen Stora riksvapnets 
kors som har smugit sig in här?

”Det kan hända. Jag jobbar ju så mycket 
med riksvapnet, så det där med fyra fält delade 
med kors kanske sitter i mitt undermedvetna”, 
funderar Henrik Dahlström.

Det nya vapnet har använts flitigt under Sören 
Dalevis första tid på biskopsstolen i Karlstad. Det 
presenterades stort i samband med välkomstmäs-
san i domkyrkan i augusti och har även använts, 
tillsammans med Svenska kyrkans vapen i rekry-
teringsannonser till stiftkansliet.

Fredrik Höglund

VAPENNYHETERRECENSION

Katie Stevens och Barbara Gribling har åter satt 
samman en antologi av heraldiska artiklar som 
belyser sitt ämne djupare än vi är vana vid. Den-
na gång handlar det om ordensväsendets och 
det ädla riddarväsendets framväxt, och de gör 
det genom att låta en rad experter exemplifiera 
kring temat utifrån sina egna expertområden.

Redan bokens titel ”Chivalry and the medieval 
past” visar att syftet är att gå till djupet med 
ordensväsendets föreställning om att det har något 
med medeltiden att göra. Varje författare visar 
snarare tvärtom vilken romantisk sagobild man 
målat upp av medeltiden i sina försök att återskapa 
den. Författarna visar därmed hur historia 
förvanskas i syfte att stödja en ideologi. Ibland 
harmlöst, ibland med våldsamt dödligt resultat.

För en skandinav är framför allt Antti Matik-
kalas bidrag ”Creating a medieval past for the 
Swedish orders of knighthood” intressant efter-
som författaren här djupare och mer metodiskt 
än jag någonsin sett, går igenom historien bakom 
Serafimerordens och Svärdsordens tillkomst. Ma-
tikkala visar att man 1748 ingalunda plockade upp 
ett medeltida arv utan att det allt sedan 1500-talet 
hade funnits forskare runt om i Europa som hållit 
bilden av den medeltida Serafimerorden vid liv. 
Matikkala visar också att svenska forskare, när 
de konfronterades med dessa uppgifter, alltid tog 
avstånd från dem. Det gjorde de ända fram till 
mitten av 1700-talet då källkritikens sköld tycks 
ha splittrats.

Stefan Goebel är aktuell i sin granskning av 
slaget vid Tannenberg 1410 och det slag under 
första världskriget som stod alldeles intill. Det 

första förlorade Tyska orden, det andra vann 
Tyska armén. Segern 1914 kom att användas i 
propagandan under båda världskrigen, men var 
en alltigenom falsk beskrivning av det som hände 
under medeltiden där den slaviska folkstammen 
förklarades opålitlig, våldsam och mindervärdig. 
På samma sätt har vi de senaste tjugo åren dels 
sett en hyllning av slaget på Trastfältet i Serbien 
som kom att motivera folkmord på muslimer, 
dels IS falska kalifat som med påstådda historiska 
argument försvarar sin rätt att mörda människor 
med fel tro, såväl kristna som muslimer.

Bland de andra skribenterna märks Rosemary 
Mitchell, Paul Pickering, Steven C Huges, Barbara 
Gribling, Peter N Lindfield och David Allan. Alla 
med läsvärda och bildande artiklar.

Som historiker med expertkunskap ser jag att 
vi heraldiker har en viktig uppgift här. Genom 
att bevara traditionerna och minnet av historien 
kan vi förhindra att de missbrukas av ideologiska 
skäl. Vi ska lära av historien för att skapa en bättre 
framtid, vi ska inte återskapa den.

Jesper Wasling

”... där med fyra fält delade 
med kors kanske sitter i mitt 

undermedvetna.” 

Medeltidens 
ordensväsende

Redaktör: Katie Stevenson, Barbara Gribling 
Titel: Chivalry and the Medieval Past
Förlag: Boydell Press 2016
ISBN: 9781843839231

 

LenovoAIO
Anteckning
sätt punkt härsedan:"De gör det ..."

LenovoAIO
Anteckning
kommatecken



107:2016 Vapenbilden  3130 Vapenbilden 107:2016

Svenska Vapenkollegiets ordförande Martin 
Sunnqvist valdes vid senaste internationella 
genealogiska och heraldiska kongressen in 
som associerad ledamot i Académie Interna-
tionale d’Héraldique, så kallad aih och med 
gemener. AIH med versaler är för de ordinarie 
ledamöterna. Martin är förutom SVKs ordfö-
rande även vice ordförande och sekreterare i 
Societas Heraldica Scandinavica och redak-
tionsmedlem i Skandinavisk Vapenrulla. 

Académie Internationale d’Héraldique är den 
organisation som arrangerar de internationella 
kollokvierna, som hålls de år då det inte är 
internationell kongress. Nästa kollokvium hålls 
den 10-13 november 2017 i Köpenhamn och 
har som tema de heraldiska traditionerna i de 
stora riddarordnarna.

År 2016 utsågs Antti Matikkala till ordinarie 
ledamot, och år 2015 Kaare Seeberg Sidselrud 
och Ronny Andersen. Sedan tidigare är Nils 

G. Bartholdy, Tom Bergroth, Hans Cappelen, 
Steen Clemmensen, Henrik Klackenberg, Peter 
Kurrild-Klitgaard, Clara Nevéus, Per Norden-
vall och Lars Tangeraas ordinarie och Wilhelm 
Brummer, Torgeir Melsaeter, Leif Tengström 
och Tom Vadholm associerade ledamöter från 
Skandinavien.

Jesper Wasling

Martin Sunnqvist 
ny aih

I KORTHET
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Utställning Riddarhuset

 Jan von Konow 1922-2016
Jan von Konow föddes i Helsingborg som son till 
kapten Thor von Konow och Dagny Tham. Han 
tog studenten i Stockholm 1941 och blev liksom 
många i hans generation reservofficer under 
kriget. Det militära engagemanget var en viktig 
del av hans liv inte bara som reservofficer utan 
också såsom aktiv i den försvarspolitiska debat-
ten och genom tjänstgöring vid flera arbetsplat-
ser med anknytning till Försvarsmakten.

Studierna i historia vid Stockholms högskola 
avslutades med en filosofie licentiatexamen 1957, 
men redan 1950 hade han påbörjat en lärargärning 
i Försvarets brevskola. Han var också under 
många år en uppskattad lärare i militärhistoria 
vid Krigsskolan Karlberg. Efter olika tjänster 
inom förlagsvärlden efterträdde han 1975 C. G. 
U. Scheffer som statsheraldiker vid Riksarkivet. 
Under Jan von Konows tid som statsheraldiker 
skapades många nya kommunvapen och även 
några kungliga, vilka han presenterade efterhand 
i artiklar i denna tidskrift. Utvecklingen av 
den militära heraldiken var också en fråga som 

engagerade honom, även efter det att han lämnat 
tjänsten som statsheraldiker. Jan von Konow 
deltog även i det internationella samarbetet såsom 
ledamot av Académie Internationale d´Héraldique 
och framträdde med föredrag vid kongresserna i 
Köpenhamn (1980) och Helsingfors (1984).

Riksarkivets heraldiske konstnär var vid denna 
tid Bror Jacques de Waern, men samarbetet mellan 
denne och hans chef fungerade dåligt och slutade 
med en rättsprocess som gick vidare till Svea 
hovrätt, där dock von Konow friades från alla an-
klagelser. Efter konflikterna på Riksarkivet flyttade 
von Konow sin verksamhet till Armémuseum, 
där han blev 1:e intendent 1981 och avslutade 
yrkeskarriären som dess styresman 1985-1989. 

Jan von Konow var en flitig skribent och verk-
sam ända in i det sista. Strax efter hans bortgång 
publicerades Huset Habsburg, som blev det sista 
av hans många verk. Merparten av produktionen 
är av militärhistorisk och biografisk art och ett 
heraldiskt perspektiv förekommer i många av dem.  

Henrik Klackenberg
statsheraldiker

IN MEMORIANI KORTHET

Nekrolog

Lars Bolander (1732–1795) är en av de få va-
penplåtsmålare på Riddarhuset som är känd 
till namnet. Han var även den mest anlitade 
dekorationsmålaren under slutet av 1700-ta-
let, på kungliga och adliga slott och herr-
gårdar. Bolander följde Gustav III under hela 
regeringstiden och fick förutom på slotten 
även uppgifter vid ceremonier. Till kungens 
berömda tornerspel 1776 och 1777 målade 
han riddarnas handburna sköldar.

Bolanders riddarhusplåtar har flera likheter med 
dekorationsmåleri. Först och främst ramas det 
målade vapnet in av fyra antikiserande förgyllda 
blommor i varje hörn. Blommorna förekommer 
flitigt även i Bolanders interiörer och används 
traditionellt inom dekorationsmåleri för att 
”hålla upp” målade blomsterfestonger och 
draperingar eller som ren utsmyckning. Eftersom 
enbart några få av plåtarna är signerade får de fyra 
blommorna vara behjälpliga vid identifieringen 
av hans verk.

Konsten att lura ögat är central och Bolander 
framställer vapnets beståndsdelar som påtagliga 
föremål. Hjälmtäckets akantusblad är organiskt 
och levande och unikt för varje sköld, löven 
trasslar sig runt de marmorerade stenblocken. 
Sannolikt uppfattades Bolanders vapenplåtar 
som nyskapande av samtiden. 

Politik och konst smälte samman och Kunglig 

Maj:ts Orden var en knutpunkt för konstnärer, 
inte minst Bolander själv och hans läromästare 
Johan Pasch, var verksamma där. När Gustav 
III skänkte ära genom utmärkelser skulle dessa 
bli synliga i form av ordensband, kraschaner, 
mantlar, stavar och just vapensköldar. De många 
serafimersköldarna av Bolander, både plåtarna 
målade med lysterteknik och stambokens akva-
reller på pergament, är tillkomna under ett strik-
tare hållet ramverk än fallet var på Riddarhuset. 

Ett bevarat kvitto gör att vi vet att Bolanders 
taxa för en riddarhusplåt före myntreformen 
1777 var omkring 100 daler kopparmynt. 
Faktureringar av serafimerplåtar från samma tid 
uppgick ofta till 90 daler. För serafimerplåtar 
tillkomna efter myntreformen varierade ofta 
taxan mellan 5 och 6 riksdaler. 

Kunglig hovmålare Lars Bolander, som föddes 
i Eksjö, dog i Stockholm, i lungsot. Bouppteck-
ningen vittnar om en efterlämnad konstsamling, 
men även heraldiska böcker.

Riddarhusets utställning är den första någon-
sin om Lars Bolander och behandlar ett alltför 
bortglömt heraldiskt konstnärskap.

Jesper Wasling

Iko ny riksantikvarie
Karin Åström Iko tillträdde den 1 oktober 
som riksarkivarie och blev då även ordfö-
rande i heraldiska nämnden - landets högsta 
heraldiska organ. Hon har tidigare varit chef 
för Krigsarkivet och blir den första kvinnliga 
riksarkivarien under Riksarkivets 400-åriga 
historia. 

Riksarkivet har hand om statens heraldiska 
verksamhet. Heraldiska nämnden avger yttranden 
i de frågor som riksarkivarien bestämmer. 
Nämnden sammanträder vanligtvis två gånger 
om året och ledamöterna utses av regeringen.

 
Elias Sonnek
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Heraldisk korkåpa
Kungl. Hovförsamlingen har låtit ta fram en 
ny korkåpa till hovpastorn. Den är i serafi-
merblått siden, för att matcha överhovpredi-
kantens serafimerskrud, och på ryggskölden 
är församlingens vapen broderat: i guld ett 
svävande blått kors, i korsmitten belagt med 
en öppen krona av guld.

Kåpan är ritad av heraldikern Otto von 
Schwerin i nära samråd med kungaparet och 
Hovförsamlingens kyrkoråd. Den är sydd av 
sömmerskan Britt-Marie Hansson-Zeglem 
och monteringsarbetet utfördes av Bo Broman 
på Kungl. Husgerådskammaren. På insidan 
kommer prinsessan Christina att brodera årtal 
och att den är framtagen med anledning av 
kungens 70-årsdag. 

Hovförsamlingens vapen antogs 1987 och är 
komponerat av Bengt Olof Kälde. Det inspirera-
des av skölden ovanför ingången till Slottskyrkan 
i Stockholms slotts södra valv. 

 Elias Sonnek

1 januari 2016 bildades Försvarsmaktens 
telekomunikations- och informationssystems-
förband med akronymen FMTIS. 

Förbandet har nu fått ett vapen : vars officella 
blasonering från Riksarkivet lyder ”I blått fält tre 
ginbalksvis ställda blixtar av guld. Skölden krönt 
med kunglig krona och lagd över ett stolpvis 
ställt svärd av guld.” Blixtarna visar på förbandets 
verksamhets områden inom telekomunikation 

och informationssystem. Den kungliga kronan 
visar på en statlig myndighet och svärdet på att 
det är ett Försvarsmaktsgemensamt förband.

Enligt kontakt med Försvarsmaktens tradi-
tionsnämnd så är även en fana på väg att utarbetas 
för det nya förbandet. Det är en kvalificerad 
gissning av artikelförfattaren att denna troligen 
kommer att utgå från FMTIS vapensköld.

Marcus Karlsson

Kronan på kronan
Efter en heraldisk nedrustning återinför nu 
Sverige rikssymbolen Tre kronor på våra mynt.

Under en lång tid har heraldiken fått allt mindre 
utrymme på våra mynt. 

Från stora riksvapnet med postament och 
sköldhållare till stora riksvapnet med serafimer-
kedja, till stora riksvapnet naket, till lilla riksvap-
net, till... -ingenting! Bara bild på en kungakrona.

Men nu har alltså myntverket kommit till 
heraldisk sans och återinför symbolen Tre kronor 
även om det sker utan sköld. 

De nya mynten lanseras i oktober 2016

Per-Arne Hjort
Bilder finns även på http://www.riksbank.se/sv/Press-och-
publicerat/Pressrum/Bildbank/Nya-mynt/

Nytt militärt förband och nytt 
heraldiskt vapen

Nya medlemmar            
Joakim Andersson  Grankvistgatan 10  632 24 Eskilstuna
Göran Carlstedt  Glacialgatan 9  504 50 Borås
Carl T. Ek  Månadsgatan 20  415 08 Göteborg
Jonas Friberg  Hyllievångsvägen 17  216 25 Malmö
Alexander Gulin  Dr Forselius gata 30  413 26 Göteborg

Dan Köhl  Kårbodavägen 39  184 97 Ljusterö
Alexander Nymberg  Torphagsvägen 6  114 18 Stockholm
Christoffer Rongve  Råcksta gårdsväg 28  162 73 Stockholm
Johan Silvera  Kristinagatan 6  745 30 Enköping
Gritta Wilke  Kurfürstenstraße 29 DE- 22041 HamburgMarkering
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