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REDAKTØRERNES SPALTE 

Det har vist sig at nyhedsbrevet ikke altid når frem til alle medlemmer. En af årsagerne er at 
redaktionen ikke får meddelelse om adresse eller mailændringer. HUSK at meddele alle 
sådanne ændringer. Der er denne gang flere bognyheder og så grundige oplysninger om den 
kommende konference i Lund maj 2017. Alle bidrag er som altid er meget velkomne og sendes til 
enten info@arsheraldica.dk eller ct.von.christierson@webspeed.dk .  

              Ronny Andersen & Carl-Thomas von Christierson 
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NYA MEDLEMMAR SEPTEMBER - DECEMBER 2016 

Jan Friberg, Lidingö, Sverige och Jan Christian Myhre, Blystadlia, Norge.  
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IX NORDISKA HERALDISKA KONFERENSEN 

 



 
 

5 

 

 

 



 
 

6 

 

 

 



 
 

7 

 

 

 



 
 

8 

 

BOKNYHET: HERALDISKA ADRESSER 

 

Antoinette Ramsay Herthelius (red.): Kungliga hyllningsadresser. En konstskatt i 

Bernadottebiblioteket. Skrifter från Kungl. Husgerådskammaren nr 17. Stockholm, Kungl. 

Husgerådskammaren samt Votum & Gullers Förlag, 2015, ISBN 978 91 85551 30 9 och 978 91 

87283 68 0. 120 s. Ill. 192 SEK. 

En av specialsamlingarna i Bernadottebiblioteket i Kungl. Slottet i Stockholm innehåller drygt 

tusen kungliga hyllningsadresser. Det är inbundna ark av fint papper eller pergament försett 

med text och bilder. Adresserna har överlämnats till kungahusets medlemmar i samband med 

olika typer av högtidsdagar och jubileer, främst under 1800-talets senare del och 1900-talets 

första hälft. 

 

 

 

Kungl. Akademien för de fria konsterna lyckönskar kronprinsparet Gustaf (VI) Adolf och 

Louise vid deras bröllop år 1923. Vapnen – Gustaf Adolfs vapen som kronprins och hertig av 

Skåne och Louises Mountbatten-vapen – tecknades av konstnären Olle Hjortzberg. 
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Dessa adresser har ägnats en rikt illustrerad bok utgiven av Kungl. Husgerådskammaren. 

Förhållandevis korta texter presenterar samlingen av adresser ur olika perspektiv. Redaktör 

har varit slottsbibliotekarie Antoinette Ramsay Herthelius. Fotografierna har tagits av Alexis 

Daflos. 

Ur heraldiskt perspektiv finns mycket av intresse i boken. Inte sällan är adressernas pärmar 

försedda med vapen eller monogram, och även inuti är heraldiska motiv vanliga. Boken ger på 

så sätt en inblick i heraldik i praktisk tillämpning. Tom C. Bergroth, känd för denna tidskrifts 

läsare, har skrivit ett avsnitt om ordensbrev, särskilt Strumpebandsordens ordensbrev, som 

mottagits av flera svenska kungar.  

                     Martin Sunnquist 

 

 

SÄLLSKAPET LUNDAJURISTER 

 

17 september i år firade Sällskapet Lundajurister sitt 50-års jubileum, och antog i dagens 

anledning ett vapen ritat av vapenkonstnären Kim Dohm-Hansen, som även ritar vapen till 

Svenska Heraldiska Föreningens vapenrulla. Vapnet använder sig av Juridiska Fakultetens 

lejon med svärd och balansvåg, den röda stadsmuren och gröna stammen från Lunds stads 

vapen och lager och ek från doktorsringen. Lundajurister publicerade sitt vapen på Facebook.   
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ETT NYTT SKOTSK-SVENSKT VAPEN 
 
 

 
 
Den 20 september 2016 kungjorde The Lord Lyon Joseph John Morrow: “To all and sundry 

whom these presents do or may concern” ….. “we are empowered” ….. “to grant arms to 

virtuous and well deserving people” ….. och faställde ett nytt vapen för Henri Olof Niklas 

Wallenberg. Bakgrunden är att Niklas Wallenberg i dag är ägare till The Barony of Sauchie i 

Stirlingshire. Omkring år 1320 erhöll Henry de Annand Sauchie mark i dåvarande 

Stirlingshire, och Niklas Wallenberg härstammar genom sin mor Eva von Post från just Henry 

de Annand. Denna gren von Post härstammar dessutom genom Montgomerie of Braidstane 

från Shaw of Sauchie.  

Vapnet blasoneras således: 

“Azure, two piles engrailed Or issuant from the base, a lion rampant contourné double queued 

holding in its dexter paw a bezant, in chief two six pointed stars all of the Second. Above the 

shield is placed an Helm befitting his degree with a Mantling Azure doubled Or, and on a 

wreath of the Liveries is set for Crest a willow tree Proper, and in an Escrol over the same this 

Motto: “ESSE NON VIDERI”.” 

Vapnet är målat av den heraldiska artisten Maggie Spalding i Edinburgh.  

Färgerna blått och guld är inte endast de svenska färgerna, von Post vapnet är i blått ett 

sinistervänt upprest lejon i silver. De två uppåttvända spetsarna var Lord Lyons förslag till 
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markering av bokstaven W i Wallenberg, de fick sina fjällskuror till åminnelse av ätten Sinclair 

genom vapentagarens anmoder på fädernet, Harriet Sinclair (1824-1902).   

Hjälmprydnadens pilträd är på gaeliska sauchie, på engelska willow eller place of willows.  

Mottot ESSE NON VIDERI hat sitt ursprung i bankdirektör Marcus Wallenbergs (1864-1943) 

serafimersköld från år 1931.  

     Carl-Thomas von Christierson 

 

AMERICAN HERALDRY SOCIETY’s  nye hjemmeside er nu tilgængelig på   

https://www.americanheraldry.org/.  

De gør opmærksom på at sektion FORUM endnu kan udvise funktionsproblemer.  

 

 

SJU GÅNGER …..  

 

 

Nurmijärvis vapen 

 

En nyligen inträffad politisk händelse med världsbetydelse har plötsligt givit en hel ny vinkel på den 

finska staden Nurmijärvis vapen, i blått sju naturliga manshuvuden med gult hår, två över tre över två. 

Vapnet anspelar på romanen Seitsemän vejljestä (Sju bröder) av Aleksis Kivi som kom ut år 1870.  

Aleksis Kivi (1832-1872) föddes just i Nurmijärvi och Seitsemän veljestä blev en av de första 

romanerna på finska språket. Kivi skapade med sin roman hörnstenen i finsk litteraturhistoria och 

Seitsemän veljestä har blivit Finlands bidrag till världslitteraturen.  

https://www.americanheraldry.org/
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Sju bröder utspelar sig under tio år och handlar om sju odågor till bröder från Jukola hemman i de 
tavastländska skogarna. Efter moderns död blir de tvungna att växa till sig, anpassa sig och utvecklas 
till dugliga samhällsmedborgare. Med sina realistiska skildringar av pojkarna, deras dråpliga 
upplevelser och det finska landsbygdslivet, har romanen setts som en allegori över finnarnas övergång 
från jägare och fiskare till bofasta jordbrukare. 

Nurmijärvi utlyste en tävling om stadens framtida vapen, och av 88 förslag kom heraldiker Olof 
Erikssons ”Tähtiä kuin Otavassa” (Stjärnor som i Stora Björn) först medan konstnären B. Harald 
Hellströms ”Jukolan pojat” (Jukolas pojkar) nummer två. Kommunalstyrelsen och kommunalrådet 
satte dock Hellströms förslag främst, men Hellström hann avlida innan vapnet gjordes helt färdigt. 
Eriksson ombads därför avsluta arbetet och kommunalstyrelsen godkända vapnet den 18 december 
1953 varefter inrikesministeriet fastställde vapnet den 14 april året efter.  

Man får hoppas att romanens vackra och konstruktiva bakgrundsidé på något vis kan få inflytande på 
en viss nyvald president, medan Nurmijärvis vapen nu bör kunna nå ryktbarhet långt utanför 
stadsgränsen.  

 Carl-Thomas von Christierson (med tack till Antti Matikkala 

 

SÆRTILBUD: KØB ÆLDRE NUMRE AF SKANDINAVISK VAPENRULLA! 

Årgangene til og med 2009/10 sælges nu til særpris.  

Årene 1963-1970 kaldtes årgangene nr. 1-10, derefter angives de med årstal, nogle gange 

dobbeltårgange.  

Til salg er: hæfte 2-10 og årgange fra og med 1975 til og med 2009/10. udsolgt er nr. 1 (1963), 1974 

og 1983, og af enkelte årgange findes kun ganske få eksemplar. Ordrer ekspederes i den rækkefølge de 

modtages med forbehold for at yderligere årgange kan blive udsolgt.   

Pris: 10 DKK pr. hæfte plus porto, eller 200 DKK plus porto vid samlet køb av samtlige resterende 

årange. Bestilles hos Bo Møller på mail: moller@heraldik.org  

 

 

mailto:moller@heraldik.org


 
 

13 

 

 

 



 
 

14 

 

 

 

 

 



 
 

15 

 

 


