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Gyllenstierna slåss
för sitt vapen
De nya ägarna till Steninge slott
har
tagit
upp det gamla
Gyllenstierna-vapnet som logotyp
för
sin
affärsverksamhet.
Utan tillåtelse från familjen som
har rätten till vapnet. N u drar det
därför ihop sig till kamp o m vem
som egentligen har rätten till
vapnet med stjärnan.
Den moderna svenska rättshistorien känner inte till något
motsvarande fall och det råder
därför oklarhet om vilka lagar som
är tillämpbara.

Makarna Bryneslads fogotyp för det
nya kulturcentrat de öppnar på
Steninge slott.

Klart är att Patent- och
registreringsverket n u har fått
ärendet p å sitt bord.
O m de
godkänner logotypen kommer
frågan o m domstolen ska följa
myndighetens linje eller riva upp
beslutet.
Läs mer på sidan 663
Vapenbilden 661
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Kontakta oss
www.geocitics.com/
heraldiker

Ett nytt tusental med
en ny redaktör.

Sekreterare

Av Jesper Wasling

R u n e Tortsenson
Höga Trävattna

V a p e n b i l d e n går i n på s i n 25:e årgång o c h får

520 4 0 Floby

samtidigt s i n rredje redakrör. Från

tel: 0 5 1 5 - 4 5 0 9 0
ntrietrxstöison@swipneLse

(1991

-

2 0 0 0 ) har n u stafettpinnen lämnats

över till m i g . D e t arbete s o m tidigare redakrörer

Redaktör

lagt ner k a n inte n o g berömmas o c h jag hoppas

Jesper W a s l i n g
Sämgaran

Carl-Axel

R y d h o l m ( 1 9 7 6 - 1990) över T o r F l e n s m a r c k

att jag lyckas fylla kostymen lika bra s o m de.
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N å g r a förändringar k o m m e r att ske m e d

5 0 7 4 5 Borås
tel: 0 3 3 - 10 4 8 5 5
mobil: 070 - 753 60 89
wasling^hot mail.com

både layout o c h innehåll o c h jag hoppas att det
kan leda till en tätare k o n t a k t m e d er m e d l e m mar.
Jag srår inte ensam. T i l l m i n hjälp har jag en
redakrion,
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Intrång i Gyllenstiernas vapenrätt
Av Martin Sunnqvist

Linn och Atle Brynestad har köpt
Steninge slott vid Mälaren. Nu vill
de göra omslottet till ett kulturcentrum.
Men nu blommar det upp till en
heraldisk konflikt mellan slottets
ägare och ätten Gyllenstierna.
Det var Carl Gyllenstierna (1649 1723) som byggde Steninge slott
efter att han 1687 hade upphöjts
till greve. Introduktionen 1689 gav
honom namnet Gyllenstierna af
Steninge. H a n var då kungligt råd,
generalguvernör, överstemarskalk
samt rikskammarråd.

Störtad stjärna
Ätten Gyllenstierna försedan 1400talet i sitt vapen en gyllene sjuuddig stjärna i blått fält. Tidigare
var stjärnan av silver.
Den
friherrliga
ättegrenen
Gyllenstierna af Lundholm, som är
den enda nu levade ättegrenen, för
stjärnan störtad. Så är också stjärnan i hjärtskölden i vapnet för greve
Carl Gyllenstierna af Steninge.
Andra ättegrenar, såsom Gyllenstierna af Ulaborg,
Björkesund

respektive Fogelvik har fört stjärnan stående på två av spetsarna.

Vapnet i marknadsföringen
I sin marknadsföring i dagstidningar
och på internet använder de nuvarande ägarna till Steninge slott ett
vapen. Det är en i blått fält sjuuddig stjärna, och därunder årtalet
1705. Skölden är krönt med en
grevlig krona.
Mot vapnet kan två invändningar
riktas. Först mot själva kompositionen. Ett årtal förekommer i vapnet, vilket strider mot den heraldiska
seden att i vapensköldar undvika
bokstäver och siffror.
En långt allvarligare invändning
är att det är ett immaterialrättsligt
intrång i ätten
Gyllenstiernas
vapenrätt. I svensk rätt och i den

Firmamärket för Steninge slott inkräktar
Gyllenstiernas

på

vapen-

rätt.

Vapenbilden
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Europeiska rättstraditionen finns
en princip, som säger att personliga kännetecken ska skyddas.
Den grundläggande principen
är densamma, men skyddets utformning är något olika beroende
på vilken typ av rätt saken gäller.
Det kan vara fråga om namn. Firmor och egenartade släktnamn har
rättsligt skydd. Det kan också vara
fråga om symboler, som kan skyddas som varumärken.
Denna rättsliga princip måste
också omfatta heraldiska vapen, och
således får en person, fysisk eller
juridisk, inte utan tillstånd använda
ett vapen som som tillhör någon
annan.

Gyllenstiernas (av Lundholm)
vapen. En stjärna av guld i blått fält
har varit ättens kännetecken sedan
sent 1400-tal.

Intrång är inte tillåtet
Inom vapenrätten kommer denna
princip till uttryck i förordningen av
den 10 augusti 1762. Där fastställdes förbud för ofrälse att föra adlig
sköld och öppen hjälm. Förbudet att
föra adlig sköld innebar förbud för
ofrälse att föra levande eller utdöd
adlig ätts vapen.
Detta förbud återkom sedan även
i riddarhusordningarnas bestämmelser om vapen för ätter som skulle
introduceras på riddarhuset. Denna
bestämmelse, 2 §
riddarhusordningen, gäller ännu för ätter
som skall introduceras.
Sunil
Saigal
och
Henrik
Degerman kommer i sin artikel
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"Rätten till släktvapen"
till, att:
olovligt

antagande

eller bruk

vapen kan vara föremål för
blott, om vapenägaren
penningar

mätbar

(HTfram
av

rättegång

förorsakats

i

skada.

Av sammanhanget framgår, att
det rör sig om ert skadeståndsrättsligt resonemang. Det måste
poängteras att en talan kan föras
om själva rätten till ett vapen. Detta
kan ske dels genom en talan om
fastställelse om vem som har bättre
rätt till vapnet, dels som en talan
om tullgörelse, en förbudstalan, där
svarandens fullgörelse består i att
underlåta att använda vapnet.

Vilseledande symboler avslås
En ansökan om registrering av ett
varumärke skall bl.a. avslås, om det
innehåller riksvapen eller kommunvapen, är vilseledande, på annat
sätt strider mot lag, författning eller
allmän ordning eller är
förväxlingsbart med namn eller
firma.
Levande och utdöda adliga ätters vapen skyddas av den ännu
gällande förordningen av den 10
augusti 1762, och en ansökan om
registrering som varumärke av ett
sådant vapen utan ättens samtycke
bör avslås, eftersom en registrering
skulle stå i strid med författning.
För att rättsregler skall anses
obsoleta räcker det inte, att de är
gamla. De måste också framstå som
främmande för rättssystemet i övrigt.
Den
grundläggande civilrättsliga
principen i 1762 års förordning, att
personliga kännetecken skyddas, gäller alltjämt. Dess betydelse har snarast ökat, inte minskat.
I den delen kan förordningen åberopas som hinder för en varumärkesregistrering. Detta stämmer också
väl överens med de andra hindren för
varumärkesregistrering,: riks- och
kommunvapen, firmor och namn.
Skydd för ofrälse vapen får grundas direkt på rättsprincipen och på
analogier till dessa skyddade intressen.

D å dessa frågor veterligen inte nyligen prövats i svensk domstol kan
det vara svårt att uttala sig om
rättsläget. Är inte differentierat
Skulle man då inte kunna hävda,
att det vapen Steninge idag använder är tillräckligt differentierat från
Gyllenstiernas?
Nej. Ätten Gyllenstierna har rän
till vapnet blå sköld med gyllene
sjuuddig stjärna oavsett hur stjärnan är placerad, störtad eller inte.
eftersom båda dessa varianter alltsedan 1400-talet förts av ättens
grenar. Årtalet i skölden är heraldiskt irrelevant och minskar dessutom inte förväxlingsrisken nämnvärt, då det är en för liten förändring för att vapnet skall anses utgöra ett nytt, oberoende vapen.

Gör de anspråk på grevetiteln
Genom att föra ätten G y l l e n stiernas vapen med grevlig krona
gör ägarna till Steninge slott anspråk på att vara grevar av ätten
Gyllenstierna. O m sådan släktskap föreligger skulle upplysningar därom säkerligen mötas
med stort intresse.
T i l l dess sådana uppgifter, som
veterligen varken påståtts eller
förts i bevis, eventuellt framkommer, måste ett intrång i ätten
Gyllenstiernas rätt till sitt vapen
anses ha skett.
Vapenbilden
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DEN KROATISKA SKÖLDEN
Av Davor Zovko

En kroatisk sköld, finns det
verkligen
någon
sådan?
Ja efterforskningar tyder på att den
österrikiska
dubbelmonarkin
reserverade en speciell sköldform
för sina kroatiska undersåtar.
När den kroatiske jungianske
psykoanalytikern, heraldikern och
f d Kulturattachén i Belgien, Antun
Pinteroviae, skrev sin recension av
friherre Bartol Zmajiass handbok
«Heraldika», nämnde han att det
finns även en kroatisk sköldform.
Senare förklarade han att kroatisk
sköld var den som avbildades i Det
Treeniga Konungarikets vapen.
Ottfried Neubecker redovisade i
sin stora handbok en stor tabell
med olika sköldformer. Skölden från
det nämnda vapnet finns inte med.
Inte heller andra stora handböcker
visar denna sköldform.
I ett vapenbrev från år 1871,
som förlänades den kroatiska
ridderliga familjen Kurelec, av österrikiske kejsaren Franz Joseph I,
avbildades kejsarens vapen i den
nämnda sköldformen. Därför kan
vi kalla denna sköldform för kroatisk sköld, såsom Antun Pinteroviae
gjorde.
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Vapen för Det Treeniga
Konungariket (Kroatien,
Slavonien och Daltnatien).
Det är inbuktningen som är
typisk för den kroatiska
sköldforman.

Litteratur
1. Antun Pinterovia;: O H r v a t s k o m
Grboslovlju; "Hrvatska Revija" december 1996-, sid 460 - 468.
2. Bartol Zmajia;: H E R A L D I K A ;
Zagreb 1996.
3. Ottfried Neubecker:
H E R A L D R Y ; Twickenham 1997.

Sigillkriget i Finland
En frontrapport från vår korrespondent
Av Henrik Degerman

Kriget mellan de traditionella
ämbetsverkssigillen och de grafiska
logotyperna pågår med oförminskad intensitet i regeringskvarteren i Helsingfors. Flera
ämbetsverk har redan övergivit
sitt heraldiska eller emblematiska
sigill till förmån för logotyper.
N u trappas kriget upp. Ytterligare
verk står i tur att på detta sätt söka
förbättra sin image. Riksarkivet som
landets heraldiska
övervakande
myndighet strävar till att bevara
den traditionella ämbetsheraldiken.

Elektroniken hjälper heraldiken
Nya problem ger nu konflikten nytt
innehåll. Möjligheten att utfärda elektroniskt skrivna myndighetsbeslut ökar.
Rättssäkerheten kräver att dessa skall
förses med autenticitet i form av enkla,
klara och beständiga bilder.
De heraldiska sigillens försvarare
tror sig nu ha fått ett övertag i
konflikten.
Gränserna
mellan
myndighetsutövande verk och affärsdrivande statsbolag suddas ut.
Der ligger nära till hands att myn-

digheten ska kännetecknas av ert
sigill och affärsverksamheten av en
logotyp.

Nytt lagförslag kommer
V i d handhavandet av heraldiska frågor biträds nu riksarkivet av sin
heraldiska nämnd. Nämnden försöker nu komma med ett medlingsförslag som skulle tillfredsställa parterna
i
sigillkriget.
Fredsförhandlingarna står i stånd att börja.

Datorfolket hjälper heraldikerna
Får sigillförsvararna datorfolket
på sin sida torde sigillets framtid i
statsförvaltningen vara säkrad. Regeringen önskar förnya den gamla
lagstiftningen och överlåta ansvaret
till en lägre myndighetsnivå. Riksarkivet anser fortfarande att en central
kontroll, lämpligen anförtrodd åt
riksarkivets heraldiska nämnd, är motiverad.
V i hoppas att en stabil fred kan
slutas inom en nära framtid och att
en period av samarbete mellan
historiska och matknadsmässiga
intressen kan inledas.
Vapenbilden 667

Liksom under Ostindiska Kompaniets dagar går nu åter
båtlaster med beställningsporslin
från Kina till Norden.
Porslinet är av högsta kvalitet. Dekorerna målas för
hand.
Låt komplettera Er gamla vapenservis, eller beställ en
ny det blir en klenod för Er familj och kommande
generationer!
Kontakta oss för närmare information.
L. Petersen s Trading
Postadress: Östgötagatan 17, 3 tr, 116 25 Stockholm
Tel: 08-568 798 90, fax: 08-568 798 91
Utställningslokal finns i Hägersten, visning efter överenskommelse.

GRÖNA STUBBEN
heraldisk formgivning

Specialiserad på framtagning
av nya vapen likväl som
efterforskning av gamla
bortglömda ofrälse vapen.
Släktutredning görs också
efter överenskommelse.
Kur/ändsk

- liv/än dsk-es tniska

friherrliga

ätten

fullständiga

Adliga

ätten

Schildts

sköld.

Veddia

nation

Örebro

universitet.

Engelhardts
vapen.

vid

• vapen teckning • målning i gouache och
olja • exlibris • inbjudningskort • brevpapper • logotyper • förlagor för tryck,
gravyr, etsning, snideri och porslinsmålning • dekormålning • släktträdsmålning •

Släkten

Ljtkbolms

antaget

vapen,

1999.

Magnus Bäckmark
Värtavägen 85 C

e-post: gronsnib@hem.passagen.se

telefon: 08-756 37 90, mobil: 073-925 94 66

183 60 Täby

hemsida: http://hem.passagen.se/gronsrub
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Nytt borgerligt vapenregister
skapar ordning i Ryssland
Av Lars C Stolt
Rysslands
statsheraldiker,
dr
George Vilinbakhov har besökt
Sverige. Den 6 april föreläste han
om
rysk
statsheraldik
på
Armémuseum i Stockholm.
Den ryska dubbelörnens historia
utgjorde helt naturligt tråden i föredrager. I regel var den svart i
guldfälr, men ursprungligen var det
en guldörn i rört fält. Det är den
ursprungliga bilden man 1993 återgick till.
D e n drakdödande riddaren i
hjärtskölden, som allmänt betecknats som Sankt Göran, betecknade
från början storhertigen, senare
kejsaren, av Moskva. Det blev diplomatiska förvecklingar när man i
väsrliga länder kallade riddaren för
Sankt Göran.
En gammal okänd flagga
En rysk nationalflagga från tiden
närmast före första världskriger,
men
icke
tidigate
känd
i
vexillologiska ktetsar, avslöjades
också. Åren 1858-83 var den ryska
national flaggan en liggande trikolor svarr-gul-vir, alltså riksvapnets
670

Vänskapens orden, instiftad vid
femtioårsjubileet av Soijetrepublikens grundande
färger, medan den dessförinnan och
därefter var en liggande trikolor vitblå-röd, som numera återtagits.
Under senare delen av 1800-talet
var det en sttid om vilken av dessa
Trikolorer som skulle vara den ryska
nationalflaggan. Denna strid resulterade på 1910-talet i en kompromiss, i vilken bägge sidornas färger
tillgodosågs. Denna nationalflagga

bestod av den vit-blå-röda trikoloren med en kanton. I de bägge
övre fälten och bestod av den svarta
dubbelörnen i gult fält. D e n lär
emellertid ha använrs i mycket l i ten utsträckning. Världskriger och
revolurionen förhindrade senare en
vidare användande.
Många sovjetordnar finns kvar
D r Vilinbakhov avslutade sin framställning med att redogöra för de
ryska ordnarna. St Andreas-orden
har nu återinrättats efter Sovjets
fall. Flera sovjetiska ordnar finns
fortfarande kvar. Bland andra Vänskapens orden, som är den som i
regel tilldelas vanliga utlänningar.

Claes Uggla har dött
Exlibrissamlaren Claes Uggla från
Västerhaninge avled den 5 februari
i år i en ålder av åttiofyra år. H a n
var sedan lång rid vice ordförande i
Svenska Exlibrisföreningen.
Som samlaren var han en flitig
anlitare av heraldiska konstnärer,
och många exlibrisvänner har nog
ett eller flera av hans ägomärken i
sina pärmar.

H a n lovade att snart återkomma
till Stockholm med nyheter om
rysk heraldik och faleristik, och det
är bara att hoppas att flera svenska
heraldiskt intresserade, som nu saknades, då kommer att infinna sig.
Nytt ryskt vapenregister
Under den efterföljande supén avslöjade Vilinbakhov att han även
planerade en officiell regisrrering
av personvapen i Ryssland för att få
ordning på en alltför vild vapenflora.
Hanharförövrigt mångasträngar
på sin lyra och intresserar sig även
för militärmusik och står som värd
för ett symposium om marschmusik i S:r Petersburg i slutet av maj.

"Ugglor i mossen". Claes Ugglas
exlibrisintresse visade på både en
djup heraldisk kunskap och en stor
portion humor. Tecknat 1987 av
Bror Jacques de Wcern 1987. Ugglavapnets uggla är i verkligheten inte
krönt och vapnet har inga
sköldhållare.
Naturligtvis är inte heller valspråket
annat än ett skämtsamt tillägg.
Vapenbilden
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Klockringning
för döda
riddare
Av Magnus Bäckmark

Den
tionde
april
hördes
serafimerklockorna ljuda över
Stockholm. Det var till minne av
två serafimerriddare som nyligen
gått ur tiden.
De två var Österrikes förre förbundspresident Rudolf Kirchschläger och Tunisiens gamle
president Habib Ibn Ali Bourguiba.
När en serafimerriddare begravs
ringer klockorna för henne eller
honom i Riddarholmskyrkan i
Srockholm. O c h den rionde april i
år begravdes Österrikes förre förbundspresident.
Eftersom muslimer skall begravas omedelbart efter döden hann
orden inte med att ringa för Habib
Ibn A l i Bourguiba och ringningen
för honom ägde därför rum samtidigt som ringningen för Kirschläger.
Det var den första ringningen
på det nya årtusender. Skölden
hängs upp. Ringningen innebär
att serafimerriddarens vapensköld
sätts upp i kyrkan och att serafimer672

klockan i Riddarholmskyrkan
ringer en timme, mellan klockan
tolv och ett.
Öppen för allmänheten
Ceremonin är öppen för allmänheten, men sällan är det mer än en och
annan förbipasserande turist som
tittar på förutom en handfull personer från Kungliga Majestäts Orden
( K M O ) och ambassadören och andra represenranrer från den avlidnes
hemland. Bara när det är någon mer
intressant person blir det mediapådrag, som det var i prins Bertils
fall.
De nu aktuella sköldplåtarna fästes upp på kyrkans norra vägg. Eftersom kyrkan är full av plåtar, så
måste två gamla sköldar tas ned för
att bereda plats. Gamla serafimersköldar arkiveras i skåp på orgelläktaren och kan beses av allmänheten bara efter överenskommelse.
För inget eget vapen
Kirchschläger, som
utnämndes
1976, ville inte anta något eget
släktvapen. I stället representeras
han av republikens vapen. Skölden
målades av K M O : s vapen målare
Bengt O l o f Kälde 1996. Örnen
håller en skära och en hammare,
vilket många ösrerrikare velar ra
bort på grund av de kommunisriska associationet det givit många.

traditionell mening. Valspråksbandet,
som
säger
"Qitam,
hurriyya, 'adala" ('Ordning, frihet, rättvisa'), kommer i så fall lyftas ut utanför skölden och innehållet målas mer heraldiskt, så gott det
går.
Nya serafimervapensköldar visades
Kungl. Maj:ts Ordens ordinarie
ordenskapirel, som är ert årligt återkommande sammanrräde, hölls i år
den 28 april på Kungliga Slottet.

Österrikes förre förbundspresident,
D å förevisades sex nyuppmålade
Rudolf Kirchschläger, valde att inte
serafimervapensköldar för H M
ta ett eget vapen. Istället represenkonungen, som är de kungliga
teras han av Österrikes statsvapen.
riddarordnarnas stormäsrare, och
M e n vapnet från försra världskrigets skit är faktiskt något äldre än
Sovjetunionens hammare och skära.
Örnens murkrona symboliserar landets borgare, hammaren arbetarna
och skäran bönderna. De brustna
kedjorna är en symbol för den återvunna friheten.
Inget heraldiskt vapen
Vapnet iör Bourguiba, som utnämndes 1963, är ännu inte uppmålat och Bengt-Olof Kälde har
ännu inte fått någon uppgift från
U D om vad vapnet skall innehålla.
Möjligen blir det även i det fallet
statsvapnet, vilket i Tunisiens fall
inte visar någon heraldisk bild i

de övriga ledamöterna av ordenskapirler.
Det var sköldarna för H K H
Infant Fernando Maria av Spanien,
prins av Bayern (1884-1958), urnämnd 1907, hans svågers son H K
H Infant Alfono av Spanien, prins
av Asturien (1907-38), utnämnd
1927, H M kejsarinnan Farah av
Iran, Shah Muhammad
Re/a
Pahlavis gemål, som lever i exil i
U S A , utnämnd 1960, H M drottning Sirikit av Thailand, konung
Bhumibol Adulyadejs gemål, utnämnd 1960, Argentinas president
Carlos Menem, utnämnd 1998,
och Islands president Ölafur Ragnar Gnmsson, utnämnd 1998.
Sköldarna kan beskådas i Serafimersalen på slottet i Stockholm.
Vapenbilden
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Årsmötet beslutade om
jubileumsbok
Av Jesper Wasling
Den 26 mars hölls SHF:s årsmöte
i skansen Kronan i Göteborg. Glest
besökt, men gemytligt kom mötet
fram till flera beslut som ger
föreningen
extra
fart
inför
kommande år.
Det ska bli en jubileumsbok till
föreningens 25-årsjubileum som
äger rum näsra år. Skriften kommer
att vara betydligt tjockare än Vapenbilden, och förhoppningsvis också i
färg.
Från jubileumsbok till vapen.
Efter 24 år lyckades föreningen
äntligen komma fram till ett eget
heraldiskr vapen (se nästa sida).
Skölden har komponerats av Davor
Zovko. E n hjälmprydnad finns
också, komponerad av Magnus
Bäckmark.
Däremor kunde mötet inte enas
kring det stadgeförslag som lagts
fram.
Samma avgift också i år
Årsavgiften blir också i år 100 kronor. E n varningsflagga är att avgiften kan behöva höjas o m föreningen inte ökar sitt medlemsantal.
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Idag går föreningen i stort sett runr,
men inte mer.
Mötet beslöt också att ekonomiskt stödja Magnus Bäckmarks
släktvapenkatalog. Katalogen kommer att omfatta mer än 700 borgerliga vapen, varav många tidigare
inte har funnits i tryck.
Samarbete med samfundet
Heraldiska Samfundet ska bjudas
in till ett närmare samarbete.
Heraldiksverige är för litet för att
splittras, ansåg mötet. M e n samtidigt är landet för stort för art bara
ha ett centrum. Därför kommer
Vapenbilden att delas ut till samfundets ledamöter, och SHF:s medlemmar att bjudas in till samfundets aktiviteter i Stockholm.
Till sist meddelades att den
heraldiska utställning som planeras
kommer att ha premiär i samband
med föreningens 25-årsfirande.
Styrelsen valdes om. Den enda
skillnaden var att Jesper Wasling
ersatte T o r Flensmarck som redaktör för Vapenbilden, och att
Rune Torstensson ersatte Jesper
som sekreterare

Verksamhetsberättelse
Under året har föreningen haft 194
betalande medlemmar
Sryrelsen har under året haft tre
protokollsförda möten: den 27 mars
och 1 december 1999, samt den 1
mars 2000.
Styrelsen bestod av:
Ingemar Apelstig, ordförande.
Stefan Bede,
Tor Flensmarck, redakrör,
Gudrun Johansson,
Perolow Jonsson-Falck, v ordförande,
Bengt-Göran Lundqvisr, kassör,
Henric Oscarsson,
Rune Torstensson,
Jesper Wasling, sekreterare.
Våra publikationer
Under året utkom två nummer av
Vapenbilden.
Vapenbilden nummer 47 var det
sista med Tor Flensmarck som redakrör.
Föreningens hemsida har legar i
stiltje under i stort sett hela året.
En uppdatering ägde rum först i
januari och februari år 2000. A n svarig är rrots det är Jesper Wasling.
Sommarmötet
Sommarmötet höll den 12 juni i
trakrerna av Ulricehamn. Södra
Vings och Hällstads kyrkor och
Vädersholms slottsruin besökres.

Årsmöte hos
Heraldiska Samfundet
Den 6 april höll Heraldiska
Samfundet, eller Societas Artis
Heraldkte Suecana, årsmöte på
<ungliga Myntkabinettet i
Stockholm.
Styrelsen kom till större delen ati
sitta kvar. Ordförande är Pe
Nordenvall, vice ordförande Eric
3ylander, sekreterare Erik N o r r
man, skattmästare Christer Pers
>on, härold Bengt O l o f Kälde: Ledamöter är Mikael J:son Kullin ocr
Magnus Bäckmark.
Årsmötet uppehöll sig huvudsakligen kring revision av stadgarna
varvid synpunkten väcktes att Samiindet i egenskap av heraldisk sammanslutning bör ha sitt vapen återgivet på stadgarna.
Ett ökad samarbete med Svensk,
rieraldiska Föreningen diskuterades också, varvid årsmötet ställd*
;ig positivt till detta och hänskö
:ill styrelsen att närmare finna for
merna för ett sådant.
Ett resultat av detta är det sammarbete som inleds med SHFs re
daktion vid framställning och distributionen av av Vapenbilden son
inleds från nummer 48.
Heraldiska Samfundet har fö
närvarande 49 ledamöter.
Vapenbilden
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Anbudsauktion 1
1) 8 svenska vykort med olika
heraldiska motiv
20kr
2) E. Areen, S. Lewenhaupt: När
och hur böra ordnar bäras, 1943.
56 s. 80 kr
3) S. Gurmann: Ärzte- und
Apotheker-Wappen, h. 9, 1979.
54 s. 60 kr
4) C . Lagerberg: Aschebergska
Grafkoret i Kristine kyrka i Göteborg, 1899. 108 s.90kr
5) C . G . U . Scheffer: De halländska
häradsvapnen, 196(5, tidigasr). 22 s.
80 kr
6) G . Scheffer, 1. Schnell: Sörmländsk
heraldik, 1955. 15 s.40
7) S. Wallin: Adelhovers heraldik,
1960. 15 s. 40 kr
8) Avritning av en bondes signet
med fullständigt släktvapen (Jöns
Larsson i Hulatorp, Sätila, 1715),
sign. M . Bäckmark -00, publ. i
Släktcirkeln
18/00.
Originalteckning.
100 kr
9) Akvarellskiss demonstrerande
användning av ert fikrivr vapen för
Norrlands nation vid Högskolan i
Örebro (fana, logotyp m.m.)> sign.
M . Bäckmark -99. Originalteckning.
100 kr
10) Skånes landskapsvapen (utan
krona,förSkåne nation vid Högskolan
i Örebro). Gouache på gräng, sign. M .
Bäckmark -99, publ. i SvD 00-02-22.
Originalteckning.
200 kr
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Der är dags att införa en aktionskammare i Vapenbilden. Genom
enträget letande kan redaktionen
nu lägga upp de första objekten.
M e d et hjälp kan vi ständigt fylla
på och på det sättet göra fler föremål och böcker tillgängliga för i n tresserade.
Anbuds sänds till:
Jesper Wasling, Sämgatan 10, 507
45 Borås, wasling@hotmail.com.
Budet ska vara inskickat senast den
1 oktober.
Angivna priser är minimipriser.
Anbudsgivaren ska ange det högsta
pris han är villig att betala. Slutpriset blir det högsta budet H 10
procent, som är föreningen provision. O m högsta bud avgivits av fler
än en, gäller det först inkomna och
slutpriset blir då detta bud. Köparen betalar porto.

Sä här ser
det ut, SHF
nya vapen.
Förslaget
antogs på
årsmötet.

