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Vad menas med ett vapen? 
Av Arvid Berghman 

Det finns nastan lika manga defini
tioner pa vapen som det finns forfat
tare av heraldiska laroboeker: var oeh 
en har sin. Tydligen ar begreppet 
tanjbart. Ofta har man emellertid in
tryeket, att definitionerna ej aro rik
tigt genomtankta. De taeka stundom 
en del av begreppet men ej hela, 
stundom aro de ater alltfOr vidlyftiga. 
Utan att gora ansprak pa att ha defi
nitivt lost fragan skall jag tillata mig 
att framlagga nagra funderingar, SOIn 

kanske kunna framkalla en diskussion 
oeh darigenom bidraga att utreda be
greppen. 

Jag tror det ar viktigt att fOnt oeh 
framst fastsIa, att ett vapen ar en id6, 
en bildide. Det ar tankeinhallet, som 
ar det primara oeh det vasentliga, ej 
den utformning det fatt. Av detta 
fOljer, att ett vapen aldrig kan fast
stallas till sin form utan blott till sitt 
innehall. Harom torde val alia heral
diker numera vara ense, men det ar 
ofta svart att fa allmanheten att inse 
fOrhallandet. Det har berattats fOr 
mig, att en medlem av atten Beek-Friis 
yid asynen av det beek-friiska vapen, 
som jag avbildat i min .Heraldisk bil
derbok« (Sthlm 1951), fOrklarat att 
vapnet var felaktigt, ty atten hade al
tlrig fOrt en lilja av den typen i sitt 
vapenl Installningen ar vanlig men 
inte desto mindre felaktig. Vilken sti! 
en fransk lilja har ar utan betydelse 
fOr vapnets giltighet, sa Hinge det blott 
ar en fransk lil ja. 

Om den bildliga utformningen av 
iden ar av underordnad vikt, sa ar den 
emellertid inte helt betydelselOs. Iden 
skall vara utformad enligt vissa be
stamda regler, som aro baserade pa 
den medeltida krigarens utrustning, 
de s. k. heraldiska reglerna ell er la
garna. Dessa regler ha aldrig kodifie
rats utan aro grundade pa sedvane
ratt, men de aro icke desto mindre 
ganska bestamda. De aro i regel dikte
rade av rent praktiska skal. Den me
deltida krigaren bar heraldiska vapen 
fOr att synas oeh igenkannas av sina 
fOl jeslagare, nar h jalmen dolde hans 
ansikte. Det ar sannolikt, att dekora
tiva synpunkter spelat in, ty medel
tiden var en praktalskande tidsalder, 
men de praktiska skalen voro saker
ligen grundlaggande oeh vasentliga. 

Vapnen aro som sagt igenkannings
teeken, oeh de anbragtes darfor, dar de 
bast syntes pa storsta mojliga avstand: 
pa vapenroeken, hastens sehabrak, 
lansfanan samt fOnt oeh framst pa 
skolden. De gjordes sa stora som den 
till fOrfogande staende ytan tillat oeh 
utfyllde val denna yta. De fOrenklades 
oeh stiliserades, sa att karakteristiska 
drag framhavdes, ofta pa bekostnad 
av naturtroheten men till fOrman fOr 
tydligheten. De belades slutligen med 
farger, starka, lysande, kontrasterande 
farger: utan farger inga vapen. Anled
ningen hartill ar av rent optisk natur. 
En konturteekning skapar intet vapen, 
utan det maste tva farger till fOr att 
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Det finns nastan lika många defini
tioner på vapen som det finns forfat
tare av heraldiska larobocker: var och 
en har sin. Tydligen ar begreppet 
tanjbart. Ofta har man emellertid in
trycket, att definitionerna ej ara rik
tigt genomtankta. De tacka stundom 
en del av begreppet men ej hela, 
stundom aro de åter alltfOr vidlyftiga. 
Utan att gora anspråk på att ha defi
nitivt lost frågan skall jag til!åta mig 
att framlagga några funderingar, som 
kanske kunna framkalla en diskussion 
och darigenom bidraga att utreda be
greppen. 

Jag tror det ar viktigt att fOnt och 
framst fastslå, att ett vapen ar en ide, 
en bildide. Det ar tankeinhållet, som 
ar det primara och det vasentliga, ej 
den utformning det fått. Av detta 
fOljer, att ett vapen aldrig kan fast
stallas til! sin form utan blott til! sitt 
innehåll. Harom torde val alia heral
diker numera vara ense, men det ar 
oha svårt att få allmanheten att inse 
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mig, att en medlem av atten Beck-Friis 
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som jag avbildat i min .Heraldisk bil
derbok« (Sthlm 1951), fOrklarat att 
vapnet var felaktigt, ty atten hade al
drig fOrt en lilja av den typen i sitt 
vapenl Installningen ar vanlig men 
inte desto mindre felaktig. Vilken stil 
en fransk lilja har ar utan bet ydelse 
fOr vapnets giltighet, så lange det blott 
ar en fransk li! ja. 

Om den bildliga utformningen av 
iden ar av underordnad vikt, så ar den 
emellertid inte helt betydeIselOs. Iden 
skal! vara utformad enligt vissa be
stamda regler, som aro baserade på 
den medeltida krigarens utrustning, 
de s. k. heraldiska reglerna eller la
garna. Dessa regler ha aldrig kodifie
rats utan aro grundade på sedvane
ratt, men de ara icke desto mindre 
ganska bestamda. De aro i regel dikte
rade av rent praktiska skal. Den me
deltida krigaren bar heraldiska vapen 
fOr att synas och igenkannas av sina 
fOl jeslagare, nar h jaIme n dolde hans 
ansikte. Det ar sannolikt, att dekora
tiva syn punkter spelat in, ty medel
tiden var en praktalskande tidsålder, 
men de praktiska skalen voro saker
Iigen grundlaggande och vasentliga. 

Vapnen ara som sagt igenkannings
tecken, och de anbragtes darfor, dar de 
bast syntes på storsta mojliga avstånd: 
på vapenrocken, hastens schabrak, 
lansfanan samt fOnt och framst på 
skolden. De gjordes så stora som den 
till fOrfogande stående ytan tillat och 
utfyllde val denna yta. De fOrenklades 
och stiliserades, så att karakteristiska 
drag framhavdes, ofta på bekostnad 
av naturtroheten men till fOrmån fOr 
tydligheten. De belades slutligen med 
farger, starka, lysande, kontrasterande 
farger: utan farger inga vapen. Anled
ningen hartill ar av rent optisk natur. 
En konturteckning skapar intet vapen, 
utan det måste två farger til! fOr att 
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Arvid Berghman 

ett vapen skall uppsta oeh ej nog har
med, utan det maste vara tva starkt 
kontrasterande farger. Det ligger i op
pen dag, att en silverfigur pa rott faIt 
kan urskiljas pa betydligt storre av
stand an en bla figur pa samma faIt. 
Darav regeln att Hirg ej far Higgas pa 
Hirg oeh metall ej pa metal!. Enstaka 
undantagsfall som J erusalems vapen 
med dess guldkors pa silverfaIt eller 
den heraldiska »skuggan« i Trazeg
nies' vapen (en konturteekning av ett 
lejon i ett randigt fait) aro anomalier, 
som ej skapa nagon regeI. Fargernas, 
de kontrasterande tinkturernas, bety
delse for vapnen kan ej nog kraftigt 
understrykas. 

Med vapen menades ursprungligen 
vad vi nu pa svenska heteekna som 
skoldemarken. Det ar ej nodviindigt, 
att dessa skola vara anbragla i en 
skOld; det raeker att de kun na t~inkas 
sa anbragta. De tre stiliserade kronor
na pa den svenska rikstelefonkatalogen 
iiro Sveriges riksvapen, fast de aro heIt 
fristaende. 

Om jag nu ritar ett efter alia kon
stens regler stiliserat skoldemarke, 
kanske till oeh med insatt i en skold, 
har jag da skapat ett vapen? Pa detta 
kan man svara bade ja oeh nej. Man 
kan ju saga, att det iir ett fantasi
vapen, eftersom det har alla vapnets 
yttre kanneteeken, men ett verkligt 
vapen blir det fOrst, nar det represen
terar nagon: en slakt, en fysisk ell er 
en juridisk person. Detta innebar inte, 
att det skall vara nagot slags symbolisk 
skildring av agaren, hans karaktar 
eller hans livslopp. Mot de numera 
sa vanliga anstrangningarna att pressa 
in symbolik i alia ett vapens detaljer 
kan man ej varna nog kraftigt. Att ett 
vapen representerar nagon innebar 
blott, att det av denne antagits eller 
arvts eller blivit honom forlanat sa
som hans speeiella emblem. Vapnet ar 
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for ogat, vad namnet ar for Orat. Vap
nen skola darfOr vara arftliga ell er i 
varje fall forknippade med agaren 
med en viss stabilitet fOr att fa sin 
ratta karaktar av vapen. 

Det ar en pa manga hall oeh inte 
minst i Sverige allmant utbredd asikt. 
att man maste vara adelsman fOr att 
ha ratt att fOra vapen. Forhallandena 
vaxla i olika liinder, men i de fiesta 
finns intet stod fOr en dylik upp[att
ning. Likasa finns det hell er intet 
skal, varfOr endast vapen fOrlanade 
av en suveran eller av en dartill auk
toriserad myndighet skulle vara att 
anse sasom riktiga vapen. De aldsta 
vapnen antogos av agarna utan in
blandning fran hogre ort oeh endast 
emedan agarna behovde dem i sin 
dagliga garning som krigare oeh befal
havare oeh deltagare i torneringer. 
Det ligger i sakens natur, att dessa 
vapen voro adliga. Men nar det blivit 
brukligt att utmarka agaren av ett si
gill med hans vapen, fOlja ofralse per
soner oeh aven juridiska personer ex
emplet oeh anta vapen. Det ar fOrst 
ratt sent, i Sverige ar H20, som man 
finner exempel p~1 att vapen fOrlanats 
av suveranen oeh cla i fOrening med 
adlande. Att senare distinktioner ut
veeklat sig mellan borgerliga oeh ad
liga vapen oeh mellan de olika adels
klassernas vapen sinsemellan ar se
kundiirt oeh saknar betydelse i fore
varande sammanhang. 

Man hor stundom forHiktas asikten, 
att ett fullstandigt vapen ej fOreligger, 
om inte med skolden ar forknippad 
en hjalm med hjalmprydnad. Denna 
uppfattning fOrefaller fOga verklig
hetstrogen. De fiesta stadsvapen ha 
ingen h jalm. Manga engelska slakter 
ha sedan medeItiden fort skold men 
ingen hjalm, troligen beroende pa att 
de aldrig haft tillfalle att deItaga i 
nagon tornering, men ingen skulle 
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ett vapen skall uppstå och ej nog har
med, utan det måste vara två starkt 
kontrasterande farger. Det ligger i op
pen dag, att en silverfigur på rott falt 
kan urskiljas på betydligt storre av
stånd an en blå figur på samma faIt. 
Darav regel n att Hirg ej får Higgas på 
Hirg och metall ej på metall. Enstaka 
undantagsfall som Jerusalems vapen 
med dess guldkors på silverfalt eller 
den heraldiska »skuggan« i Trazeg
nies' vapen (en konturteckning av ett 
lejon i ett randigt fait) aro anomalier, 
som ej skapa någon regel. Fargernas, 
de kontrasterande tinkturernas, bet y
delse for vapnen kan ej nog kraftigt 
understrykas. 

Med vapen menades ursprungligen 
vad vi nu på svensk a heteckna som 
skoldemarken. Det ar ej nodviindigt, 
att dessa skol a vara anbragla i en 
skOld; det racker att de kun na t~inkas 
så anbragta. De tre stiliserade kronor
na på den svenska rikstelefonkatalogen 
iiro Sveriges riksvapen, fast de aro helt 
fristående. 

Om jag nu ritar ett efter alia kon
stens regler stiliserat skoldemarke, 
kanske till och med insatt i en skold, 
har jag da skapat ett vapen? På detta 
kan man svara både ja och nej. Man 
kan ju saga, att det iir ett fantasi
vapen, eftersom det har aila vapnets 
yttre kannetecken, men ett verkligt 
vapen bl ir det fOrs t, nar det represen
terar någon: en slakt, en fysisk eller 
en juridisk person. Detta innebar inte, 
att det skall vara något slags symbolisk 
skildring av agaren, hans karaktar 
eller hans livslopp. Mot de numera 
så vanliga anstrangningarna alt pressa 
in symbolik i alla ett vapens detaljer 
kan man ej varna nog kraftigt. Att ett 
vapen representerar någon innebar 
blott, att det av denne antagits eller 
arvts eller blivit honom forlanat så
som hans speciella emblem. Vapnet ar 
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for agat, vad namnet ar for Orat. Vap
nen skola darfOr vara arftliga eller i 
varje fall forknippade med agaren 
med en viss stabilitet fOr att få sin 
ratta karaktar av vapen. 

Det ar en på många håll och inte 
minst i Sverige allmant utbredd åsikt. 
att man måste vara adelsman fOr att 
ha ratt att fOra vapen. Forhållandena 
vaxla i olika lander, men i de flesta 
finns intet stod fOr en dylik upp[att
ning. Likaså finns det heller intet 
skal, varfOr endast vapen fOrlanade 
av en suveran eller av en dartill auk
toriserad myndighet skulle vara att 
anse såsom riktiga vapen. De aldsta 
vapnen antogos av agarna utan in
blandning från hogre ort och endast 
emedan agarna behovde dem i sin 
dagliga garning som krigare och befal
havare och deltagare i torneringer. 
Det ligger i sake ns natur, att dessa 
vapen voro adliga. Men nar det blivit 
brukligt att utmarka agaren av ett si
gill med hans vapen, fOlja ofralse per
soner och aven juridiska personer ex
emplet och anta vapen. Det ar fOrst 
ratt sent, i Sverige år 1'120, som man 
finner exempel på att vapen fOrlanats 
av suveranen och då i fOrening med 
adlande. Att senare distinktioner ut
vecklat sig mellan borgerliga och ad
liga vapen och mellan de olika adels
klassernas vapen sinsemellan ar se
kundiirt och saknar bet ydelse i fore
varande sammanhang. 

Man hor stundom forHiktas åsikten, 
att ett fullstandigt vapen ej fOreligger, 
om inte med skolde n ar forknippad 
en hjalm med hjalmprydnad. Denna 
uppfattning fOre faller fOga verklig
hetstrogen. De flesta stadsvapen ha 
ingen h jalm. Många engelska slakter 
ha sedan medeltiden fort skold men 
ingen hjalm, trolige n beroende på att 
de aldrig haft tillfalle att deltaga i 
någon tornering, men ingen skulle 



val for den skull vilja stampla dem 
som non-armigerous. En del svenska 
serafimerriddare noja sig med skold 
utan hjalm i sina serafimervapen. 
Starka skal synas alltsa foreligga for 
att anse ett skoldemarke som star eller 
kan tankas sta i en skold sasom kon
stituerande ett fuIlstandigt vapen. 

En stark begreppsforvirring synes 
fOreligga ifraga om sigil! och vapen. 
Som vi redan sett behover ett skolde
marke ej nodvandigtvis sri i en skold; 
det kan aven anbringas utan skold pa 
en vapenrock, ett hastschabrak etc., 
och som bekant kan varje skold mot
svaras av en flagga eller fana, vars 
hela duk representerar skoldens fait. 
Aven i ett sigillfalt kan ett skolde
marke anbringas utan skold. Darav 
far man emellertid ej draga den slut
satsen, att varje bild i ett sigil!falt 
konstituerar ett vapen. 

Nar Stockholms stad ar 1296 i sitt 
sigill for en stiliserad bild av -en borg, 
ar detta ej ett stadsvapen utan endast 
ett sfragistiskt uttryck for att staden 
ar befast. N agot liknande gal!er si
gillet av ar 1326 med en stiliserad bild 
av en hel stad. Mera tveksam kan man 
kanske vara, nar man ar 1376 i ett 
nytt sigil! finner ett kungahuvud. Det 
har formodats, att detta skulle vara 
stadens skyddshelgon Sankt Erik, men 
personligen tror jag att det snarare ar 
ett kungahuvud vilket som he 1st fOr 
att markera, att Stockholm ar konun-

Vad menas med ett vapen? 

gem stad, d.v.s. huvudstad. Aven om 
denna senare asikt ar riktig, vilket na
turligtvis aid rig kan bevisas, skulle jag 
dock icke vii ja beteckna detta huvud 
som ett skoldemarke och hela bilden 
som ett vapen. Ett riktigt stadsvapen 
for Stockholm foreligger enligt mitt 
formenande forst i ett sigill fran slutet 
av 1400-talet, som visar en skold med 
en oppen krona, men jag vill garna 
understryka, att det inte ar enbart 
fOrekomsten av skolden utan lika 
mycket skoldemarkets karaktar, som 
ar avgorande. Ett huvud en face ar 
namligen ett daligt skoldemarke. An
dra exempel finnas emellertid pa an 
vandning av dylika huvuden som 
skoldemarken, och nagot definitivt be
vis fOr riktigheten av min asikt i detta 
fall kan jag ej forebringa. 

Om vi med utgangspunkt fran det 
anforda skulle soka komma fram till 
vad ett vapen ar, finna vi att det ar 
en bildide utformad i farg efter vissa 
regler och representerande en viss 
person, slakt eller organisation pa ett 
bestaende satt. Nagot darutover skulle 
strangt taget ej behovas. Vi skulle cla 
fa en definition av ungefar foljande 
Iydelse: 

Elt vapen ar en idt!, utformad i bild 
i kontrasterande tinkturer efter vissa 
regler baserade pll den medeltida kri
garens utrustning och representerande 
sin agare genom arftlighet el/er pll 
annat satt med viss stabilitet. 
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val for den skuli vilja stampla dem 
som non-armigerous. En del svenska 
serafimerriddare noja sig med skold 
utan hjalm i sina serafimervapen. 
Starka skal synas alltså foreligga for 
att anse ett skoldemarke som står eller 
kan tankas stå i en skold såsom ko n
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får man emellertid ej draga den slut
satsen, att varje bild i ett sigillfaIt 
konstituerar ett vapen. 

Nar Stockholms stad år 1296 i sitt 
sigill for en stiliserad bild av -en borg, 
ar detta ej ett stadsvapen utan endast 
ett sfragistiskt uttryck for att staden 
ar befast. N ågot liknande galler si
gillet av år 1326 med en stiliserad bild 
av en hel stad. Mera tveksam kan man 
kanske vara, nar man år 1376 i ett 
nytt sigiII finner ett kungahuvud. Det 
har formodats, att detta skulle vara 
stadens skyddshelgon Sankt Erik, men 
personligen tror jag att det snarare ar 
ett kungahuvud vilket som helst fOr 
att markera, att Stockholm ar konun-
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gens stad, d.v.s. huvudstad. Aven om 
denna sen are åsikt ar rik tig, vilket na
turligtvis aldrig kan bevisas, skulle jag 
dock icke vilja beteckna detta huvud 
som ett skoldemarke och hela bilde n 
som ett vapen. Ett riktigt stadsvapen 
for Stockholm foreligger enligt mitt 
formenande forst i ett sigill från slutet 
av 1400-talet, som visar en skold med 
en oppen krona, men jag vill garn a 
understryka, att det inte ar enbart 
fOrekomsten av skolden utan lika 
mycket skoldemarkets karaktar, som 
ar avgorande. Ett huvud en face ar 
namligen ett dåligt skoldemarke. An
dra exempel finnas emellertid på an 
vandning av dylika huvuden som 
skoldemarken, och något definitivt be
vis fOr riktigheten av min åsikt i detta 
fall kan jag ej forebringa. 

Om vi med utgångspunkt från det 
anforda skulle soka komma fram till 
vad ett vapen ar, finna vi att det ar 
en bildide utformad i farg efter vissa 
regler och representerande en viss 
person, slakt eller organisation på ett 
bestående satt. Något darutover skulle 
strangt taget ej behovas. Vi skulle då 
få en definition av unge far fi:iljande 
lydeise: 

Ett vapen ar en ide, utformad i bild 
i kontrasterande tinkturer efter vissa 
regler baserade på den medeltida kri
garens utrustning och representerande 
sin agare genom arftlighet eller på 
annat satt med viss stabilitet. 
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