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N orske Serafimerridderes vapenskjold 
Av Hans A. K. T. Cappelen 

SERAFIMERORDENEN, som ble 
«gjenopprettet. i 1748, er Sveri· 

ges fornemste orden. Den gis sjelden 
til andre utlendinger enn statsover
hoder og medlemmer av regjerende 
fyrstehus. 

I den norsk-svenske unionstid, fra 
1814, var Serafimerordenen begge lands 
suverene orden tiI 1904, da ordenen 
Den Norske L!6ve ble opprettet. I 116· 
pet av unionstiden ble 19 nordmenn 
serafimerriddere. Ordensskjoldene de· 
res henger i dag i Riddarholmskyrkan 
i Stockholm, der slike skjold henges 
opp etter ordensridderes d!6d. 

Den f!6rste nordmann som ble ut· 
nevnt til ridder av Serafimerordenen, 
var statsminister i Stockholm Peder 
Anker (navnene gjengis slik de star pa 
skjoldene) i 1815. 

Vapnet pa ordensskjoldet (figur I) 
er ikke helt likt det vapen Peder An
ker og flere andre av sIekten ble na
turalisert med i den danske adelsstand. 
I patentet angis vapnet med gullrand 
- uten kuler - og i r!6dt felt svart 
anker med gull ankerstokk og svartc 
piler. 

Pa vapenplaten i Frederiksborgs 
slottskirke i Danmark har Peder An
ker, som innehaver av Dannebrogorde· 
nen, £att malt sitt fullt utstyrte va
pen overensstemmende med natural i
seringspatentet. 

Medlemmer av den norske sIekten 
Anker fikk naturaliseringspatent i 
1778, fordi de hevdet a tilh!6re den 
svenske slekt Anckar, adlet i 1625. Det 
har imidlertid vist seg at de ikke var 
av samme familie. Vapnene tiI de to 
slekter ble dog sv<ert like, etter den 
norske sIekts «naturalisering». 

Familien Anckar, svensk adelig <et t 
nr. 108, har i bIatt skjold et svart an
ker med tre gullpiler gjennom rin· 
gen. 

Statsminister Peder Anker har tyde
ligvis villet markere fellesskapet med 
den svenske sIekt, i sitt vapensk jold. 
BHitt sk jold med svart anker og gull
piler sees i hans ex libris, gjengitt i 
«Norske ex libris. av Hugo H!6gdah1, 
Oslo 1946. 

I Ankers segl i det norske riks
arkivs seglsamling (heretter: RA) bru· 
kes ogsa borden med de 12 «kulene», 
som angivelig betyr hoder til nagler 
(svensk: spikar) gjennom skjoldet. 
Sv<ert mange segI og vapentegninger 
pa denne tiden, viser en slik kulebord. 

Hans Arne Kri
stian Torolf Cap
pelen er fj21d t i 
1945 og studerer 
jura i Oslo. Ar· 
tiklen i dette 
llummer af He· 
raldisk Tidsskrift 
er resulta tet af 
studier i Stock
holm 1965 og 
1966, foretaget 
med stj21tte af fan· 

den for svensk·norsk samarbejde. Ogsa 
fra den tilsvarende dansk·norske fond har 
han modtaget et stipendium, for at stu
dere heraldik i Danmark. Hans Cappelen 
har optradt i norsk television med IId
sendelser om heraldik, bl. a. om den nor
ske lj21ve, og har holdt foredrag om norsk 
heraldik i Norsk Slektshistorisk Forening 
og i Heraldisk Selskabs afdeIing i Kj2Iben
havn, samt skrevet artikler om heraldik 
i dagspressen. 
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Norske Serafimerridderes våpenskjold 
Av Hans A. K. T. Cappelen 

SERAFIMERORDENEN, som ble 
«gjenopprettet. i 1748, er Sveri· 

ges fornemste orden. Den gis sjelden 
til andre utlendinger enn statsover
hoder og medlemmer av regjerende 
fyrstehus. 

I den norsk-svenske unionstid, fra 
1814, var Serafimerordenen begge lands 
suverene orden til 1904, da ordenen 
Den Norske LØve ble opprettet. I lØ' 
pet av unionstiden ble 19 nordmenn 
serafimerriddere. Ordensskjoldene de· 
res henger i dag i Riddarholmskyrkan 
i Stockholm, der slike skjold henges 
opp etter ordensridderes dØd. 

Den fØrste nordrnann som ble ut· 
nevnt til ridder av Serafimerordenen, 
var statsminister i Stockholm Peder 
Anker (navnene gjengis slik de står på 
skjoldene) i 1815. 

Våpnet på ordensskjoldet (figur l) 
er ikke helt likt det våpen Peder An
ker og flere andre av slekten ble na
turalisert med i den danske adelsstand. 
I patentet angis våpnet med gullrand 
- uten kuler - og i rØdt felt svart 
anker med gull ankerstokk og svarte 
piler. 

På våpenplaten i Frederiksborgs 
slottskirke i Danmark har Peder An
ker, som innehaver av Dannebrogorde· 
nen, fått malt sitt fullt utstyrte vå
pen overensstemmende med naturali
seringspatentet. 

Medlemmer av den norske slekten 
Anker fikk naturaliseringspatent i 
1778, fordi de hevdet å tilhØre den 
svenske slekt Anckar, adlet i 1625. Det 
har imidlertid vist seg at de ikke var 
av samme familie. Våpnene til de to 
slekter ble dog svært like, etter den 
norske slekts «naturalisering». 

Familien Anckar, svensk adelig ætt 
nr. 108, har i blått skjold et svart an
ker med tre gullpiler gjennom rino 
gen. 

Statsminister Peder Anker har tyde
ligvis villet markere fellesskapet med 
den svenske slekt, i sitt våpensk jold. 
Blått skjold med svart anker og gull
piler sees i hans ex libris, gjengitt i 
«Norske ex libris. av Hugo HØgdahl, 
Oslo 1946. 

I Ankers segl i det norske riks
arkivs seglsamling (heretter: RA) bru· 
kes også borden med de 12 «kulene», 
som angivelig betyr hoder til nagler 
(svensk: spikar) gjennom skjoldet. 
Svært mange segl og våpentegninger 
på denne tiden, viser en slik kulebord. 

Hans Arne Kri
stian Torolf Cap
pelen er født i 
1945 og studerer 
jura i Oslo. Ar· 
tiklen i dette 
nummer af He· 
raldisk Tidsskrift 
er resulta tet af 
studier i Stock
holm 1965 og 
1966, foretaget 
med støtte af fon· 

den for svensk·norsk samarbejde. Også 
fra den tilsvarende dansk·norske fond har 
han modtaget et stipendium, for at stu
dere heraldik i Danmark. Hans Cappelen 
har optrådt i norsk television med ud
sendelser om heraldik, bl. a. om den nor
ske løve, og har holdt foredrag om norsk 
heraldik i Norsk Slektshistorisk Forening 
og i Heraldisk Selskabs afdeling i KØben
havn, samt skrevet artikler om heraldik 
i dagspressen. 
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Hans Cappelen 

Se f. eks. de senere nevnte Krog og 
Due. 

I 1815 ble ogsa general Georg Fred
ric von Kl"Ogh serafimerridder (fig. 2). 

Slektens vapen brukes fra 1600-tal
let normalt med en gullfane fra hvert 
av borgens to tarn, og mellom tarnene 
fire opprette morgenstjerner (svensk: 
stridsklubbar) av gull. Slik gjengis 
vapnet i Danmarks Adels Aarbog 1898, 
og pa general von Kroghs vapenplate 
som innehaver av Dannebrogordenen. 

Generalens rikholdige segl avbil
des i Personalhistorisk Tidsskrift, 10. 
rekke 1. bind, 1934, til artikkel av 
Grandjean «Lidt heraldisk kritik». 

Statsrad Marcus Gir/Je Rosencmntz 
hIe ridder 1818 (se figur 3). 

Familien Rosenkrantzs gamle vapen, 
den sjakkrutete skrabjelken, star van
ligvis i to av feltene i de kombinerte 
vi'tpen. I serafimervapnet gar bjelken 
over hele sk joldet. 

Ogsa i statsrad Rosenkrantzs segl i 
RA star den kronte 19lve i 1 0 og 4 0

• 

Denne figurfordeling bruktes av slek
tens norske gren, haronene av Rosen
dal. 

Mest korrekt er det imidlertid med 
slcktens opprinnelige vapen, skrabjel
ken, i de fornemste felter, og 19lven 
som muligens er fra slekten Eberstein, 
i 2 0 og 3 0

• Slik f9lrer Marcus Gi9le Ro
senkrantz vapnet som storkorsridder 
av Dannebrogordenen. Der er 19lvene 
av s9llv med gull krone og beva:pning. 

Mathias Leth Sommerhielm fikk Se
rafimerordenen i 1823, aret etter han 
var blitt norsk statsminister i Stock
holm (se figur 4). 

Vapnet var faren, major Otto M. 
von Sommer, blitt adlet med i 1764. 

Greve Johan Gasper Herman at Ve
del Jarlsberg ble ridder i 1825, som 
forhenva:rende statsrad (figur 5). Se
nere ble grey Wedel J arlsberg statt
holder i Norge. 

I slektens grevepatent av 1684 gis 
7 Dannebrogsfaner gjen'.lom kronen i 
2 0 og 3 0

, og ikke som pa serafimer
skjoldet 6 r9lde flagg, hvorav de 3 til 
venstre er med splitt og de 3 til h9lyre 
uten. 

Statsrad Jonas Collett ble ridder 
1825, fire ar f9lr han ble statsminister 
(figur 6). Nar unntas den svenske erke-

1. Ankers vl'tpen har Sfllvbord med 12 svarte kuler, og i rjiSdt felt svart anker med gull
piler. Valgsprllk: Gloria ex utili, iEre av det nytige. - 2. von Kroghs skjold har i bll'ttt 
sjiSlvborg med rjiSde tak pl't grjiSnt berg. Bl'tndet til valgsprl'tk er tomt. - 3. Rosenkrantzs 
vl'tpen har 1" og 4° skrl'tdelt av henholdsvis bUtt og rjiSdt, og rjiSdt og bll'ttt, med gull 
ljiSve, skrllbjelken er av svart og sjiS!v, 2° og 3° skrlldelt av rjiSdt og bll'ttt og bUtt og 

rjiSdt. Valgsprak: Nulla deficiente vil·tute felicitas, Ingen lykke uten dyd. 
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Hans Cappelen 

Se f. eks. de senere nevnte Krog og 
Due. 

l 1815 ble også general Georg Fred
ric von Kl"Ogh serafimerridder (fig. 2). 

Slektens våpen brukes fra 1600-tal
let normalt med en gullfane fra hvert 
av borgens to tårn, og mellom tårnene 
fire opprette morgenstjerner (svensk: 
stridsklubbar) av gull. Slik gjengis 
våpnet i Danmarks Adels Aarbog 1898, 
og på general von Kroghs våpenplate 
som innehaver av Dannebrogordenen. 

Generalens rikholdige segl avbil
des i Personalhistorisk Tidsskrift, 10. 
rekke 1. bind, 1934, til artikkel av 
Grandjean «Lidt heraldisk kritik». 

Statsråd Marcus GiØe Rosencmntz 
ble ridder 1818 (se figur 3). 

Familien Rosenkrantzs gamle våpen, 
den sjakkrutete skråbjelken, står van
ligvis i to av feltene i de kombinerte 
våpen. l serafimervåpnet går bjelken 
over hele skjoldet. 

Også i statsråd Rosenkrantzs segl i 
RA står den kronte lØve i 1 o og 4 o . 

Denne figurfordeling bruktes av slek
tens norske gren, baronene av Rosen
dal. 

Mest korrekt er det imidlertid med 
slcktens opprinnelige våpen, skråbjel
ken, i de fornemste felter, og lØven 
som muligens er fra slekten Eberstein, 
i 2 o og 3 o. Slik fØrer Marcus Giøe Ro
senkrantz våpnet som storkorsridder 
av Dannebrogordenen. Der er lØvene 
av SØlv med gull krone og bevæpning. 

Mathias Leth Sommerhielm fikk Se
rafimerordenen i 1823, året etter han 
var blitt norsk statsminister i Stock
holm (se figur 4). 

Våpnet var faren, major Otto 1\1. 
von Sommer, blitt adlet med i 1764. 

Greve Johan Casper Herman af Ve
del Jarlsberg ble ridder i 1825, som 
forhenværende statsråd (figur 5). Se
nere ble grev Wedel Jarlsberg statt
holder i Norge. 

l slektens grevepatent av 1684 gis 
7 Dannebrogsfaner gjen'.lom kronen i 
2 o og 3 o, og ikke som på serafimer
skjoldet 6 rØde flagg, hvor av de 3 til 
venstre er med splitt og de 3 til bØyre 
uten. 

Statsråd Jonas Collett ble ridder 
1825, fire år fØr han ble statsminister 
(figur 6). Når unntas den svenske erke-

1. Ankers våpen har sølvbord med 12 svarte kuler, og i rØdt felt svart anker med gull
piler. Valgspråk: Gloria ex utili, Ære av det nytige. - 2. von Kroghs skjold har i blått 
sølvborg med rØde tak på grønt berg. Båndet til valgspråk er tomt. - 3. Rosenkrantzs 
våpen har 1" og 4° skrådelt av henholdsvis blått og rødt, og rØdt og blått, med gull 
løve, skråbjelken er av svart og sØlv, 2° og 3° skrådelt av rødt og blått og blått og 

rødt. Valgspråk: Nulla deficiente vi,·tllte felicitas, Ingen lykke uten dyd. 
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Narske Serafimel'riddere 

4. Sommerhielms skjold har 10 bll'ttt med S9llvIiljer og 2 0 rpdt med gullkronc. Valg
sprl'tk: Semper idem, AUtid den samme. - 5. Grev Wedel Jarlsbergs vl'tpen har 1 0 og 
4 0 bll'ttt med splvmur og S9llv tarn, rpde flagg, 2 0 og 3 0 S9llv med rpde flagg gjennom 
g·lI11krone. Hjulet har rpde og svarte tenner, feltet klpvd av gull og spIv, mannens kher 
og hatt av svart og rpdt. Valgsprl'tk: Recte facienda nil timeas, Gjpr du det rette, har 
du intet l't frykte (pa platen er navnet og dPdsdatoen, 27 /8, gaIt angitt). - 6. Colletts 
skjold har i bll'ttt hvit sparre med svarte ringer og ledsaget av spIv hinder. Valgsprak: 

Gale Dewn, Dyrk Gud. 

biskop Lindblom, som etter sin rang 
ble regnet like med adel, er statsrlid 
CoIlett den f~rste blant Serafimer
ordenens riddere, som ikke er av adel. 

Den adelige krone pa skjoldet skyl
des at medlemmer av slekten CoIlett 
- og den senere nevnte Sibbern -
ansa seg for a ha erhvervet arvelig 
dansk adelskap, ved at forfedre hadde 
oppnadd tilstrekkelig h~y rang. Med 
samme begrunnelse bruktes rangkro
ner ofte i Norge pa 1700-taIlet (jfr. 
H. F. Bilsted: Officers-Adel og «von., 
i (dansk) Milita:rt Tidsskrift, 33. ar
gang, 1904, sp. 354-56). 

Statsrad CoIletts segl i RA fra 1818 
viser ikke et bUtt, m~n et svartskra
vert skjold. Slik brukes det ogsa innen 
slekten i seglene, unntatt i de eldste 
- fra begynnelsen av 1700-tallet -
som er uskraverte. 

Ofte beskrives slekten CoIletts s~lv
hinder som «trippende». Uttrykket er 
ment a tilsvare det engelske tripping, 
men virker affektert. Det ellers brukte 
«g;"lende», b~r ogsa brukes her. 

Serafimervalgsprliket regnes som slek
tens valgsprlik og antyder ogsa slekts
navnet. 

Kammerherre Severin Lowenskiold 
(i. e. Lr(Jvenskiold) ble ridder 1829, 
.het etter han var blitt norsk statsmi
nister i Stockholm (figur 7). 

Bade i statsminister, senere statt
holder, L~venskiolds vapensegl, og i 
enkelte senere segl fra slekten, ba:rer 
I~ven en krone som ikke tildeles i 
slektens adelspatent av 1739. Der ne v
nes imidlertid at l~ven har r~d tunge 
og gullbeva:pning, mens alt dette er 
av s~lv i serafimerskjoldet. 

I Riddarholmskyrkan henger ogsa 
et annet serafimerskjold for L~ven

skiold-slektens norske, adelige lin je. 
Genealogen, den danske overhoffmars
kalk Carl L. L~venskiold, hvis far var 
f~dt i Norge, fikk Serafimerordenen i 
1897. Hans riddervapen har I~ve uten 
krone og med r~d tunge, men uten 
gllllbeva:pning. 

0verstbefalende general over arme
en ved Kongens frava:r fra Norge Fred-
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Norske Serafimel'riddere 

4. Sommerhielms skjold har 10 blått med sølvIiljer og 2 0 rødt med gullkrone. Valg
språk: Semper idem, Alltid den samme. - 5. Grev Wedel ]arlsbergs våpen har 1 0 og 
4 0 blått med sØlvmur og sølv tårn , rØde flagg, 2 0 og 3 0 sølv med rØde flagg gjennom 
g·lI11krone. Hjulet har rØde og svarte tenner, feltet klØvd av gull og sølv, mannens klær 
og hatt av svart og rØdt. Valgspråk: R ecte faciendo nil timeas, Gjør du det rette, har 
du intet å frykte (på platen er navnet og dØdsdatoen, 27/8, galt angitt). - 6. Colletts 
skjold har i blått hvit sparre med svarte ringer og ledsaget av sølv hinder. Valgspråk: 

Gale Dewn, Dyrk Gud. 

biskop Lindblom, som etter sin rang 
ble regnet like med adel, er statsråd 
CoIlett den fØrste blant Serafimer
ordenens riddere, som ikke er av adel. 

Den adelige krone på skjoldet skyl
des at medlemmer av slekten CoIlett 
- og den senere nevnte Sibbern -
anså seg for å ha erhvervet arvelig 
dansk adelskap, ved at forfedre hadde 
oppnådd tilstrekkelig hØY rang. Med 
samme begrunnelse bruktes rangkro
ner ofte i Norge på 1700-taIlet (j fr . 
H. F. Bilsted: Officers-Adel og «von., 
i (dansk) Militært Tidsskrift, 33. år
gang, 1904, sp. 354-56). 

Statsråd CoIletts segl i RA fra 1818 
viser ikke et blått, m~n et svartskra
vert skjold. Slik brukes det også innen 
slekten i seglene, unntatt i de eldste 
- fra begynnelsen av 1700-tallet -
som er uskraverte. 

Ofte beskrives slekten CoIletts sØlv
hinder som «trippende». Uttrykket er 
ment å tilsvare det engelske tripping, 
men virker affektert. Det ellers brukte 
«gående», bØr også brukes her. 

Serafimervalgspråket regnes som slek
tens valgspråk og antyder også slekts
navnet. 

Kammerherre Severin Lowenskiold 
(i. e. LØvenskiold) ble ridder 1829, 
året e tter han var blitt norsk statsmi
nister i Stockholm (figur 7). 

Både i statsminister, senere statt
holder, LØvenskiolds våpensegl, og i 
enkelte senere segl fra slekten, bærer 
lØven en krone som ikke tildeles i 
slektens adelspatent av 1739. Der nev
nes imidlertid at lØven h ar rØd tunge 
og gullbevæpning, mens alt dette er 
av SØlv i serafimerskjoldet. 

I Riddarholmskyrkan henger også 
et annet serafimerskjold for LØven
skiold-slektens norske, adelige linje. 
Genealogen, den danske overhoffmars
kalk Carl L. LØvenskiold, hvis far var 
fØdt i Norge, fikk Serafimerordenen i 
1897. Hans riddervåpen har lØve uten 
krone og med rØd tunge, men uten 
gllllbevæpning. 

Øverstbefalende general over arme
en ved Kongens fravær fra Norge Fred-
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Hans Cappelen 

7. LS'lvenskiolds skjold har i bIatt SS'llvkronet SS'llvlS'lve. Valgsprll.k: Hie mUTUS ahameus 
esto, Denne mur skal v;ere kobberfast. - 8. Stabells vl'lpen har 1 ° og 4° r!1klt med gull· 
kronet gullljiive med gullskjeftet Sjiilvsverd, 2° bll'ltt med Sverdordenens sS'llvkors med 
gullskjeftede SS'llvsverd i lingen, 3 0 bll'ltt med SS'llv Dannebrogkors med sverd som i 2 0

• 

Valgsprl'lk: A:rlighed varer l;engst. - 9. Motzfeldts skjold har i bll'ltt rjiid bjelke over 
brun stubbe med grjiinne blad. Valgsprllk: Non omnis moriaT, Jeg skal ikke dS'l helt og 

holdent. 

rich Wilhelm Stabell ble ridder 1825 
(figur 8). 

General Stabells segl i RA har vii
pen med en S i h jertesk joldet og i 
hovedsk joldet serafimervapnet, pa kro
net hjelm to vesselhorn, og som skjold
holdere to hester. 

Seglet til generalens bror, sorenskri
ver Mathias H . Stabell, har i 1 0 og 
4 0 l~ven, men her med ~ks i fram
labbene. I 2 0 og 3 0 har dette segl to 
nedvendte krysslagte sverd, og pa sk jol
det en adelig krone. I Raschs samlin
ger i RA har general Stabell et likt 
segl til dette, forskjellen er bare at 
l~ven ikke har noe i labbene. Siden 
brorens 10ve b<erer ~ks, er antakelig 
ogsa l~ven i generalens segl inspirert 
av I~ven i Norges riksvapen. 

Den adelige krone i seglene og pa 
serafimervapnet, skyldes trolig ogsa en 
rangbetraktning som nevnt under Col· 
lett. 

Seglmerkene til br!6drene Stabells 
forfedre er helt ulike disse vapnene, 
men en tremenning til deres far f!6rte 
vapen med I!6ve og krysslagte sabler i 
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henholdsvis 2 0 og 3 0 av sitt firdelte 
skjoId. 

Eidsvollsmannen, kaptein Peter
Motzteldt ble ridder 1839, to ar etter 
han var gatt av som statsrad (figur 9). 

Bade hans eget, og de fleste av sIek· 
tens andre segI i RA, viser stubben 
i skjoldet, enda vapnet if!6Ige f. eks. 
«Norske SIregter 1912» av H. K. Stef
fens, har «et gr!6nt Trre •. 

N ar det star adelig krone pa vap
net til slekten Motzfeldt, er det nok 
fordi familietradisjonen hevder at 
stamfaren tilh!6rte en adelig tysk slekt. 
Som i de andre ordensskjoIdene i Rid
darhoImskyrkan, brerer den adelige 
kronen en viss pavirkning av den 
svenske kronetypen. 

Oberstl!6ytnant og statsrad for ar
medepartementet Nicolai Johan Loh
mann Kr-og bIe ridder 1843 (figur 10). 

I hans segl i RA har vapnet en 
hjeIm med hjeImtegn: en harniskkIedt 
arm med en armbr!6st. Da det siste 
ikke opptrer tidIigere i sIekten - sa
vidt sees - ledes tanken hen til hans 
annen hustru, EIisabeth Schi!6tt, f!6dt 

Hans Cappelen 

7. LØvenskiolds skjold har i blått sølvkronet sølvløve. Valgspråk: Hic mt/rus ahælletls 
esta, Denne mur skal være kobberfast. - 8. StabelIs våpen har l ° og 4° rødt med gull· 
kronet gulli Øve med gullskjeftet sølvsverd, 2° blått med Sverdordenens sØlvkors med 
gullskjeftede sølvsverd ilingen, 3 o blått med sølv Dannebrogkors med sverd som i 2 0

• 

Valgspråk: Ærlighed varer længst. - 9. Motzfeldts skjold har i blått rØd bjelke over 
brun stubbe med grønne blad. Valgspråk: Nan amnis mariar, Jeg skal ikke dØ helt og 

holdent. 

rich Wilhelm StabelI ble ridder 1825 
(figur 8). 

General Stabells segl i RA har vå
pen med en S i hjerteskjoldet og i 
hovedskjoldet serafimervåpnet, på kro
net hjelm to vesselhorn, og som skjold
holdere to hester. 

Seglet til generalens bror, sorenskri
ver Mathias H . Stabell, har i 10 og 
4 o lØven, men her med Øks i fram
labbene. I 2 o og 3 o har dette segl to 
nedvendte krysslagte sverd, og på sk jol
det en adelig krone. I Raschs samlin
ger i RA har general StabelI et likt 
segl til dette, forskjellen er bare at 
lØven ikke har noe i labbene. Siden 
brorens lØve bærer Øks, er antakelig 
også lØven i generalens segl inspirert 
av lØven i Norges riksvåpen. 

Den adelige krone i seglene og på 
serafimervåpnet, skyldes trolig også en 
rangbetraktning som nevnt under Cal· 
lett. 

Seglmerkene til brØdrene StabelIs 
forfedre er helt ulike disse våpnene, 
men en tremenning til deres far fØrte 
våpen med lØve og krysslagte sabler i 
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henholdsvis 2 o og 3 o av sitt firdelte 
skjold. 

Eidsvollsmannen, kaptein Peter
Motzfeldt ble ridder 1839, to år etter 
han var gått av som statsråd (figur 9). 

Både hans eget, og de fleste av slek· 
tens andre segl i RA, viser stubben 
i skjoldet, enda våpnet ifØlge f. eks. 
«Norske Slægter 1912» av H. K. Stef
fens, har «et grønt Træ •. 

N år det står adelig krone på våp
net til slekten Motzfeldt, er det nok 
fordi familietradisjonen hevder at 
stamfaren tilhØrte en adelig tysk slekt. 
Som i de andre ordensskjoldene i Rid
darholmskyrkan, bærer den adelige 
kronen en viss påvirkning av den 
svenske krone typen. 

OberstlØytnant og statsråd for ar
medepartementet Nicolai Johan Loh
/nann KTOg ble ridder 1843 (figur 10). 

I hans segl i RA har våpnet en 
hjelm med hjelmtegn: en harniskkledt 
arm med en armbrØst. Da det siste 
ikke opptrer tidligere i slekten - så
vidt se es - ledes tanken hen til hans 
annen hustru, Elisabeth SchiØtt, fØdt 



Arbin, enke etter oberst Nils Schi~tt, 
hvis vapen nettopp har et hjelmtegn 
med en slik arm holdende en arm
br~st. 

Slekten Krog har hatt vekslende va
penf~ring, men har ikke f~rt krone 
og har hverken f~r eller senere pre
tendert noe adelskap. 

F~rste hoffmarskalk, Friherre Ferdi
nand Carl at Wedel Jarlsberg ble rid
der 1843 - samme ar som han ble 
~verstbefalende general over den nors
ke arme (figur 11). 

I hans serafimervapen sees - akku
rat som hos broren, den tidligere 
nevnte greve Wedel Jarlsberg - at i 
2 0 og 3 0 er det 6 r~de flagg, hvorav 
3 har splitt. 
Br~drene Wedel Jarlsberg f~rer beg

ge grevekroner pa serafimervapnene 
- greven svensk krone og baronen 
tysk. Etter grevepatent av 1684 er slek
ten h jemlet en grevekrone pa sk joldet. 
Nal' en baron av slekten f~rer greve
krone, er det nok likevel ukorrekt. 
M uligens er dog her generals rang 

N07"ske Semfimerriddel"e 

ment tilsvarende en greves «plass i 
rangen». 

I slekten brukes valgspraket i litt 
avvikende former. Br~drenes farfar, 
Fredrik Chr. greve Wedel Jarlsberg, 
brukte, da han 1759 fikk Dannebrog
ordenen, formen: «Recte faciendo ne
minem timeas». 

Generall~ytnant Fredrik Due blev 
ridder 1847, mens han var norsk stats
minister i Stockholm (figur 12). 

Samme vapen, men lagt pa en due 
med utslatte vinger, avbildes i stats
minister Dues ex libris i H. H~gdahls 
«Norske ex libris». Slik er ogsa vap
net gjengitt i Dues segl i RA, nar unn
tas at borden har 16 kuler. 

I RA har statsministerens slekt el
lers et helt annet vapen i seglene fra 
1780-arene til idag. Dette vapnet hal' 
i skjoldet en bat i en str~m foran en 
kirke, og pa hjelmen en due. 

Fredrik Due var den f~rste norske 
Statsminister som ikke mente seg ade
lig. Trolig ~nsket han a markere det 
ved a plasere murkronen pa sk joldet, 

10. Krogs vl'tpen har s~lvbord med 14 gullkuler og bll'ttt felt med gullsparre. B~mde t 

til valgsprl'tk er tomt. (Utnevnelsesdatoen skal va:re den 6/2). - 11. Baron Wedel Jarls
bergs vl'tpen har 1 0 og 4 0 bll'ttt med mur og tl'tm s~lvbrune og flaggene r~e, 2 0 og 3 0 

~I med r~de flagg gjennom gullkrone, hjulet har r~de og svarte tenner og feltet 
kl~vd av gull og ~Iv med mannen i kla:r og hatt av r~dt. Valgsprl'tk: Recle taciendo 
nihil timeas, Gj~r du det rette, har du intet l't frykte. (Utnevnelsesdatoen skal va:re 6/2). 

12. Dues vl'tpen har s~lvbord med 18 bU kuler, I 0 r~dt med ~Ivstjeme, 2 0 bll'ttt 
med ~Ivdue. Bl'tndet til valgsprl'tk er tomt. 
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Arbin, enke etter oberst Nils SchiØtt, 
hvis våpen nettopp har et hjelmtegn 
med en slik arm holdende en arm
brØst. 

Slekten Krog har hatt vekslende vå
penfØring, men har ikke fØrt krone 
og har hverken fØr eller senere pre
ten den noe adelskap. 

FØrste hoffmarskalk, Friherre Ferdi
nand Carl af Wedel ]arlsberg ble rid
der 1843 - samme år som han ble 
Øverstbefalende general over den nors
ke arme (figur Il). 

I hans serafimervåpen sees - akku
rat som hos broren, den tidligere 
nevnte greve Wedel Jarlsberg - at i 
2 o og 3 o er det 6 rØde flagg, hvorav 
3 har splitt. 

BrØdrene Wedel Jarlsberg fØrer beg
ge grevekroner på serafimervåpnene 
- greven svensk krone og baronen 
tysk. Etter greve patent av 1684 er slek
ten hjemlet en grevekrone på skjoldet. 
Når en baron av slekten fØrer greve
krone, er det nok likevel ukorrekt. 
M uligens er dog her generals rang 

Nm·ske Semfimerriddel·e 

ment tilsvarende en greves «plass i 
rangen». 

I slekten brukes valgspråket i litt 
avvikende former. BrØdrenes farfar, 
Fredrik Chr. greve Wedel Jarlsberg, 
brukte, da han 1759 fikk Dannebrog
ordenen, formen: «Recte faciendo ne
minem timeas» . 

GenerallØytnant Fredrik Due blev 
ridder 1847, mens han var norsk stats
minister i Stockholm (figur 12). 

Samme våpen, men lagt på en due 
med utslåtte vinger, avbildes i stats
minister Dues ex libris i H. HØgdahls 
«Norske ex libris». Slik er også våp
net gjengitt i Dues segl i RA, når unn
tas at borde n har 16 kuler. 

I RA har statsministerens slekt el
lers et helt annet våpen i seglene fra 
1780-årene til idag. Dette våpnet har 
i skjoldet en båt i en strØm foran en 
kirke, og på hjelmen en due. 

Fredrik Due var den fØrste norske 
Statsminister som ikke mente seg ade
lig. Trolig Ønsket han å markere det 
ved å plasere murkronen på skjoldet, 

10. Krogs våpen har sølvbord med 14 gullkuler og blått felt med gullsparre. Båndet 
til valgspråk er tomt. (Utnevnelsesdatoen skal være den 6/2). - Il. Baron Wedel ]arls
bergs våpen har IO og 4 o bUtt med mur og tårn sØlv brune og flaggene røde, 2 o og 3 o 

søl med rØde flagg gjennom gullkrone, hjulet har rØde og svarte ten nel' og feltet 
kløvd av gull og sølv med mannen i klær og hatt av rødt. Valgspråk: Recte faciendo 
nihil timeas, Gjør du det rette, har du intet å frykte. (Utnevnelsesdatoen skal være 6/2). 

12. Dues våpen har sølv bord med 18 blå kuler, IO rødt med sølvstjerne, 2 0 blått 
med sølvdue. Båndet til valgspråk er tomt. 
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Hans Cappelen 

som en «borgerlig krone». Idag bru
kes murkronen bare pa byvapen. 

Eidsvollsmannen, statsrlid ] oh an H er
man Vogt ble ridder 1853 (figur 13). 

Statsrlid Vogts serafimervapen avvi
ker fra Vogtvapnet slik det f9>res fra 
f(6rste halvdeI av 1700-tallet og ogsa 
i var tid (se figur 14). 

Etter sin farmor opptok statsr!'td 
Vogts far, sorenskriver Nils Nilsen 
Vogt, slektsnavnet i 1779 fordi den 
eldre slekt Vogt da var d9>dd ut. 

Nils Nilsen Vogts farmors mor var 
Catharina Braunmann (d9>d 1742), gift 
med kommerserad Paul Vogt. Slekten 
Bmunmann f9>rte vapen med i skjol
det en skrabjelke ledsaget over av et 
trekl9>ver, og pa hjelmen en oppsti
gende kvinne (?) med avkuttede ar
mer. Dette er antakelig statsrad Vogts 
2 0 i serafimervapnet. 1 0 svarer til slek
ten H eltuns skjold unntatt fargene, 
som der er gullskjold, svart sparre og 
r9>de hjerter. Det er grunn til a tro 
at fargene ikke betyr sa meget. 

Nils N ilsen Vogts £arfars far, bor-

13. Vogts vapen har 10 blatt med guB
sparre og rSllde hjerter, 2 0 Ss<llv med rSlld 
skrabjelke og grSlln t treklSllver. Vulsten er 
av to ganger bl1ltt, rSlldt og SSlllv med den 
arrnelSllse mann i SSlllv og grit kjortel med 
rSlldt kors og hvit hatt med rSlld strutse
fj<er. Valgsprak: Nihil utile nisi honestwn, 

Intet er nyttig uten det hederlige. 
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14. Det gamle Vogt-vapen har i blatt 
g'uB skrabjelke ledsaget av SSlllv blader og 
SSlllv havhest. Pa hjelmen en oppstigende 
mann som er kledt i frakk og parykk med 
Hagrende band, og har venstre hand ut
strakt. Relieff pa cTreschow-garden. i 
Oslo. Fotografiet er for<ert av gardens 
eier, Fred. Olsen A /S, som takkes hjerte-

ligst. 

ger Christiania, Michel S9>frens9>n, 
med i vapensegl et hjerte gjennom
stukket av to piler, hadde ogsa s9>n
nen Helle Michelsen, hvis s9>nner igjen 
var konferensrlid Paul Hellesen og 
oberberghauptmann Michael Hellesen, 
som fortysket sitt patronymikon til 
slektsnavnet HeItzen, som ogsa brukes 
idag. 

En annen s9>nnes9>nn av Michel S9>f
rens9>n, justitsrad Paul Nilson (d9>d 
1761), har etterkommere som f9>rer 
samme vapen som statsrad Vogt, bare 
med hans 1 0 og 2 0 byttet om, og 
mannsfiguren satt mellom to 9>rnevin
ger som hjelmtegn. 

Den engelske tegnemate, som ute
later hjelm og hjelmklede, med vulst 
og hjelmtegn direkte pa skjoldkanten, 
var meget brukt i Norge ved midten 
av forrige arhundre. 

Hans Cappelen 

som en «borgerlig krone». Idag bru
kes murkronen bare på byvåpen. 

Eidsvollsmannen, statsråd J oh an H er
man Vogt ble ridder 1853 (figur 13). 

Statsråd Vagts serafimervåpen avvi
ker fra Vogtvåpnet slik det føres fra 
første halvdel av 1700-tallet og også 
i vår tid (se figur 14). 

Etter sin farmor opptok statsråd 
Vagts far, sorenskriver Nils Nilsen 
Vogt, slektsnavnet i 1779 fordi den 
eldre slekt Vogt da var dØdd ut. 

Nils Nilsen Vagts farmors mor var 
Catharina Braunmann (dØd 1742), gift 
med kommerseråd Paul Vogt. Slekten 
Bmunmann fØrte våpen med i skjol
det en skråbjelke ledsaget over avet 
treklØver, og på hjelmen en oppsti
gende kvinne (?) med avkuttede ar
mer. Dette er antakelig statsråd Vagts 
2 o i serafimervåpnet. 10 svarer til slek
ten H eltzens skjold unntatt fargene, 
som der er gullskjold, svart sparre og 
rØde hjerter. Det er grunn til å tro 
at fargene ikke betyr så meget. 

Nils N ilsen Vagts farfars far, bor-

13. Vagts våpen har IO blått med guH
sparre og røde hjerter, 20 sølv med rød 
skråbjelke og grøn t trekløver. Vulsten er 
av to ganger blått, rødt og sølv med den 
armeløse mann i sølv og grå kjortel med 
rødt kors og hvit hatt med rød strutse
fjær. Valgspråk: Nihil utile nisi honestwn, 

Intet er nyttig uten det hederlige. 
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14. Det gamle Vogt-våpen har i blått 
g'uH skråbjelke ledsaget av sølv blader og 
sølv havhest. På hjelmen en oppstigende 
mann som er kledt i frakk og parykk med 
[lagrende bånd, og har venstre hånd ut
strakt, Relieff på cTreschow-gården. i 
Oslo. Fotografiet er forært av gårdens 
eier, Fred. Olsen A /S, som takkes hjerte-

ligst. 

ger Christiania, Michel SØfrensØn, 
med i våpensegl et hjerte gjennom
stukket av to piler, hadde også sØn
nen Helle Michelsen, hvis sØnner igjen 
var konferensråd Paul Hellesen og 
oberberghauptmann Michael Hellesen, 
som fortysket sitt patronymikon til 
slektsnavnet HeItzen, som også brukes 
idag. 

En annen sØnnesØnn av Michel SØf
rensØn, justitsråd Paul Nilson (dØd 
1761), har etterkommere som fØrer 
samme våpen som statsråd Vogt, bare 
med hans I o og 2 o byttet om, og 
mannsfiguren satt mellom to Ørnevin
ger som hjelmtegn. 

Den engelske tegnemåte, som ute
later hjelm og hjelmklede, med vulst 
og hjelmtegn direkte på skjoldkanten, 
var meget brukt i Norge ved midten 
av forrige århundre. 



Generall\6ytnant, friherre Carl von 
und zu Mansbach ble ridder 1858 (fi
gur 15). Fra samme ar var han bosatt 
pa sitt familiegods Mansbach i Hes
sen, som han var na::rt knyttet til. I 
1814 var han triidt i norsk krigstje
neste og han hadde en stralende kar
riere: general, kabinettskammerherre, 
diplomat og i 1857 medlem av inte
rimsregjeringen. Han er ikke regnet 
med blant de 19 norske riddere, i 
denne artikkel. 

I RA finnes segl med Mansbachs 
sIektsvapen omgitt av en kulebord og 
kronet med en syvtakket krone. 

H\6yesterettsadvokat Hans Christian 
Petersen ble ridder 1860, mens han 
var statsrad (figur 16). 

Seglet hans i RA har h jelm mecl 
hjelmtegn: en liggende halvmane. 
Dette vapen brukes samtidig og se
nere av slekten Petersen. Statsradens 
clanskf\6clte far var stadsfysikus, sa £s
kuIapstaven i 2 0 peker nok pa faren. 

Som statsracl Krogs slekt regner -
eller regnet - heller ikke slekten Pe
tersen seg for adelig. 

Senere statsminister, h\6yesterettsacl
vokat Fredrik Stang ble ridcler 1863. 

Stangs serafimerskjold (figur 17) er 
tomt, og i segl i Printzs samIinger i 

Norske Serafimerridde"e 

RA har han sine initialer vakkert 
sammenslynget, uten noe skjolcl eller 
vapen. Som storkorsriclcler av Danne
brog har Stang ikke noen vapenpIate. 
Det har heller ikke hans slektninger, 
statsminister H. G. J. Stang og pro
fessor Freclrik Stang, cla cle senere fikk 
samme orden. 

Enkelte av slekten Stang har brukt 
som stamfaren, Fabian Stang (cl\6cl ca. 
1700), et vapen med murersymbolene: 
passer over vinkelhake, i skjolclet, og 
initialer pa hjelmen. 

J uristen og cliplomaten Ge01'g Chri
stian Sibbern ble ridder 1864, cla han 
for annen gang var statsminister i 
Stockholm (figur 18). 

Slekten regner sitt vapen a va::re 
korrekt med gullstjerner og bUt slan
ger (Skandinavisk Vapenrulla, hefte I, 
MaIm\6 1963, vapen nr. 7-63). 

Familien Sibberns stamfar i Norge 
hevdes a ha oppnadd adelskap ved sin 
rang som brigadier. Han antok clette 
vapen 1679 - med hjelmtegn: en 
stjerne mellom to opprettstaende 01'

mer - tiI tross for at sIekten i Tysk
land f\6rte et annet vapen. F\6rst se
nere utelates h jelmtegnet til fordel 
for en adelig krone. 

IS. Mansbachs skjold er gironnert av rS!idt og SS!ilv. - 16. Petersens vApen har 10 blAtt 
med halvmAne av sS!ilv, 2° gull med klubbe og gullkronet orm av svart. - 17. Stangs 
skjold er det eneste i Riddarholmskyrkan som er malt helt hvitt uten annen dekorasjon. 
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GenerallØytnant, friherre Carl von 
und zu Mansbach ble ridder 1858 (fi
gur 15). Fra samme år var han bosatt 
på sitt familiegods Mansbach i Hes
sen, som han var nært knyttet til. I 
1814 var han trådt i norsk krigstje
neste og han hadde en strålende kar
riere: general, kabinettskammerherre, 
diplomat og i 1857 medlem av inte
rimsregjeringen. Han er ikke regnet 
med blant de 19 norske riddere, i 
denne artikkel. 

I RA finnes segl med Mansbachs 
slektsvåpen omgitt av en kulebord og 
kronet med en syvtakket krone. 

HØyesterettsadvokat Hans Christian 
Petersen ble ridder 1860, mens han 
var statsråd (figur 16). 

Seglet hans i RA har hjelm med 
hjelmtegn: en liggende halvmåne. 
Dette våpen brukes samtidig og se
nere av slekten Petersen. Statsrådens 
danskfØdte far var stadsfysikus, så Æs
kulapstaven i 2 o peker nok på faren. 

Som statsråd Krogs slekt regner -
eller regnet - heller ikke slekten Pe
tersen seg for adelig. 

Senere statsminister, hØyesterettsad
vokat Fredrik Stang ble ridder 1863. 

Stangs serafimerskjold (figur 17) er 
tomt, og i segl i Printzs samlinger i 

Norske Serafimerridde"e 

RA har han sine initialer vakkert 
sammenslynget, uten noe skjold eller 
våpen. Som storkorsridder av Danne
brog har Stang ikke noen våpenplate. 
Det har heller ikke hans slektninger, 
statsminister H. G. J. Stang og pro
fessor Fredrik Stang, da de senere fikk 
samme orden. 

Enkelte av slekten Stang har brukt 
som stamfaren, Fabian Stang (dØd ca. 
1700), et våpen med murersymbolene: 
passer over vinkelhake, i skjoldet, og 
initialer på hjelmen. 

J uristen og diplomaten Ge01'g Chri
stian Sibbern ble ridder 1864, da han 
for annen gang var statsminister i 
Stockholm (figur 18). 

Slekten regner sitt våpen å være 
korrekt med gullstjerner og blå slan
ger (Skandinavisk Vapenrulla, hefte I, 
MalmØ 1963, våpen nr. 7-63). 

Familien Sibberns stamfar i Norge 
hevdes å ha oppnådd adels kap ved sin 
rang som brigadier. Han antok dette 
våpen 1679 - med hjelmtegn: en 
stjerne mellom to opprettstående or
mer - til tross for at slekten i Tysk
land fØrte et annet våpen. FØrst se
nere utelates hjelmtegnet til fordel 
for en adelig krone. 

15. Mansbachs skjold er gironnert av rØdt og sølv. - 16. Petersens våpen har IO blått 
med halvmåne av sølv, 2° gull med klubbe og gullkronet orm av svart. - 17. Stangs 
skjold er det eneste i Riddarholmskyrkan som er malt helt hvitt uten annen dekorasjon. 
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Hans Cappelen 

18. Sibberns vll.pen har 1 0 blll.tt rued s!'Slvstjerner, 2 0 gull med gullkmnte svarte or
mer. Valgsprll.k: Recte et suavite1', Bl\.de rettvist og mildt. - 19. Kierulfs vl\.pen har 
gullrand og rSklt felt rued ruuslingskall av SfIllv. Hjelruen grl\. rued halsklenod av gull. 
Valgsprl\.k: Constanter et iuste, Fast og rettvist. - 20. Selmers vll.pen har 1 ° SfIllv rued 
piI og delfin av rj2Sdt, 2° firdelt med 1 ° og 4° Sj2Slv med svart vi be, 2° og 3° SfIllv med 
svarte skdstrenger, hjerteskjoldet bUtt med gull-liIje. Valgsprll.k: Cum rege pro lege 

et patria, Med kongen for lay og fedreland. 

Generall~ytnant Otto Richard Kier
ulf ble ridder 1879, mens han var 
statsminister i Stockholm (figur 19). 

I seglene i RA vises en vekslende 
vapenf~ring for slekten, men fra siste 
del av 1800-tallet brukes vanligvis 
samme vapen som statsminister Kier
ulf. 

Som h jelmtegn f~rte Kierulf en opp
stigende ulv (det sees bI. a. pa livn~

knapper). Bortsett fra skjoldkanten er 
vapnet da det samme som ble f~rt 
av den utd~dde danske slekt Ki;erulf, 
adlet 1724. Liknende hjelmtegn f~r

tes ogsa av den svenske adelige ;ett 
lll". 2074, Kjerrul£ von Wolffens. Ge
hejmkonferensritd, overpresident i K~
benhavn Andreas Chr. Kierulff f~rer 
i skjoldet en opprett ulv og pa hjel
men en oppstigende ulv, pa vapen
platen som storkorsridder av Danne
brog. Angivelig er alle disse slektene 
opprinnelig fra Jylland, og de kan 
v;ere beslektede. 

Noe malplasert virker hjelmen pa 
skjoldet, nar den er uten ytterligere 
utstyr. Muligens er den tenkt som et 
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«riddertegn», pa linje med kroner over 
andre skjold. 

Hjelmen er en «apen» b~ylehjelm, 
sam i Sverige bare far f~res av adeI. 
I Norge gjelder ikke dette, og «kgI. 
betjenter» har fatt privilegium av 
Kongen, 11/2-1679, pa bruk av hjelm 
med fire b~yler. 

Kst. generalaudit~r Christian A. Sel
mer fikk Serafimerordenen i 1884, 
ikke fuHt en maned etter dommen i 
riksretten om at han had de «sit Em
bede forbrudt. som statsminister i 
Christiania. 

Statsminister Selmers serafimerva
pen (figur 20) er en kombinasjon av 
et differensiert Selmer-vapen og den 
dansk-fransk adelige slekt Vibes va
pen. 

I .Stamtavle over de norske forgre
ninger av Selmer-slekten», Oslo 1943, 
opplyses det at vapnet ble dannet da 
stamfaren, Johan Henrik Selmer (d~d 
1721), ble innmeldt blant de 59 f~rste 
pa det Kgl. Akademi 1693. Vapnet 
hadde i gullskjold et r~dt anker om
slynget av en bIa slange. Figurene 

Hans Cappelen 

18. Sibberns våpen har 10 blått meel sØlvstjerner, 2 0 gull meel gullkl"Onte svarte or
mer. Valgspråk: Recte et suavite1', Både rettvist og mildt. - 19. Kierulfs våpen har 
gullrand og rødt felt med muslingskalI av sølv. Hjelmen grå med halsklenod av gull. 
Valgspråk: Constanter et iuste, Fast og rettvist. - 20. Selmers våpen har l ° sølv med 
pil og delfin av rødt, 2° firdelt med l ° og 4° sølv med svart vibe, 2° og 3° sølv med 
svarte skråstrenger, hjerteskjoldet blått med gull-lilje. Valgspråk: Cum rege pro lege 

et patria, Med kongen for lov og fedreland. 

GenerallØytnant Otto Richard Kier
ulf ble ridder 1879, mens han var 
statsminister i Stockholm (figur 19). 

I seglene i RA vises en vekslende 
våpenfØring for slekten, men fra siste 
del av 1800-tallet brukes vanligvis 
samme våpen som statsminister Kier
ulf. 

Som hjelmtegn fØrte Kierulf en opp
stigende ulv (det sees bl. a. på livre
knapper). Bortsett fra skjoldkanten er 
våpnet da det samme som ble fØrt 
av den utdØdde danske slekt Kiærulf, 
adlet 1724. Liknende hjelmtegn fØr
tes også av den svenske adelige ætt 
nr. 2074, Kjerrulf von Wolffens. Ge
hejmkonferensråd, overpresident i KØ
benhavn Andreas Chr. Kierulff fØrer 
i skjoldet en opprett ulv og på hjel
men en oppstigende ulv, på våpen
platen som storkorsridder av Danne
brog. Angivelig er alle disse slektene 
opprinnelig fra Jylland, og de kan 
være beslektede. 

Noe malplasert virker hjelmen på 
skjoldet, når den er uten ytterligere 
utstyr. Muligens er den tenkt som et 
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«riddertegn», på linje med kroner over 
andre skjold. 

Hjelmen er en «åpen» bØylehjelm, 
som i Sverige bare får fØres av adel. 
I Norge gjelder ikke dette, og «kgl. 
bet jenter» har fått privilegium av 
Kongen, 11/2-1679, på bruk av hjelm 
med fire bØyler. 

Kst. generalauditØr Christian A. Sel
mer fikk Serafimerordenen i 1884, 
ikke fullt en måned etter dommen i 
riksretten om at han had de «sit Em
bede forbrudt. som statsminister i 
Christiania. 

Statsminister Selmers serafimervå
pen (figur 20) er en kombinasjon av 
et differensiert Selmer-våpen og den 
dansk-fransk adelige slekt Vibes vå
pen. 

I .Stamtavle over de norske forgre
ninger av Selmer-slekten», Oslo 1943, 
opplyses det at våpnet ble dannet da 
stamfaren, Johan Henrik Selmer (dØd 
1721), ble innmeldt blant de 59 fØrste 
på det Kgl. Akademi 1693. Våpnet 
hadde i gullskjold et rØdt anker om
slynget av en blå slange. Figurene 



danner initialer, for om ankeret spal
tes, danner det en vanlig og en speil
vendt ]; settes de ved siden av hver
and re fremkommer en H, og sees slan
gen i et speil, danner den en S. 

I begynnelsen av forrige arhundre 
viser seglene i RA at vapnet veksler 
meIlom anker-og·slange, pil·og·delfin, 
anker·og·delfin, samt pil·og·slange. 

Statsminister Selmers segl i RA har 
to h jelmer, til h!6yre slekten Selmers 
vesselhorn delte av r!6dt/s!6lv og syHv/ 
r!6dt, til venstre slekten Vibes to sva· 
nehalser med en guIl-lilje. Dette va
pen er en kombinasjon av foreldrenes, 
og brukes ikke i slekten Selmer idag. 
I stamtavlen oppgis vapnet fra 1693 
som det korrekte slektsvapen. 

H. M. Kong Haakon ble ridder aIle
re de i 1893, mens han var dansk prins 
Carl. Ordensskjoldet (figur 21) viser 
det norske kongevapen, fordi det var 

21. Kong Haakons vapen har r!/ldt skjold 
med gullkronet gullI!/lve med gullskjeftet 
S!/llv!/lks, hermelinsforet r!lld vapenkappe 
og purpurforet kongekrone. ValgsprAk: 
Alt for Norge. D!/ldsdatoen er 21. sep· 

tember 1957. 

N01'ske Serafimerriddere 

22. Grams vapen har 10 batt med halv· 
manen av gull, 2 0 og 30 r!/ldt, 4 0 blatt 
med liljen av gull. Hjelmen S!/llv med 
vulst av r!/ldt og batt, hjelmkledet av 
batt og r!/ldt fOret med gull. Hestehodet 
svart med gr!/lnn kvist. Valgspdk: Patria 
cam carior libertas, Fedrelandet er kj<ert, 

men friheten kj<erere. 

Kong Haakon VII.s vapen pi d!6ds
dagen (som ikke angis pi platen da 
fotografiet er tatt tidligere). 

Tegningen er overenstemmende med 
normaltegningen for riksvapenet 1905 
-1937. Den liIle oppstigende l!6ve bak 
globen og korset pa kongekronen, er 
i profil og ble utelatt i 1937. 

I Norge f!6res kongevapnet med 
alene St. Olavsordenens k jede rundt 
sk joldet, og uten noe band med valg
spr1lk inne i vapenkappen, i henhold 
til kgl. res. 30.12.1905. 

H!6yesterettsassessor G. W . W. Gram 
ble ridder 1898, mens han for annen 
gang var norsk statsminister i Stock· 
holm (figur 22). 

Slekten har visstnok ikke tilknyt
ning til den adelige slekt Gram med 
stjerner og halvmane i kl!6vd skjold. 
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danner initialer, for om ankeret spal
tes, danner det en vanlig og en speil
vendt J; settes de ved siden av hver
andre fremkommer en H, og se es slan
gen i et speil, danner den en S. 

I begynnelsen av forrige århundre 
viser seglene i RA at våpnet veksler 
mellom anker-og·slange, pil·og·delfin, 
anker·og·delfin, samt pil·og·slange. 

Statsminister Selmers segl i RA har 
to hjelmer, til hØyre slekten Selmers 
vesselhorn delte av rØdt/SØlv og sØlvi 
rØdt, til venstre slekten Vibes to sva· 
nehalser med en gull-lilje. Dette vå
pen er en kombinasjon av foreIdrenes, 
og brukes ikke i slekten Selmer idag. 
I stamtavlen oppgis våpnet fra 1693 
som det korrekte slektsvåpen. 

H. M. Kong Haakon ble ridder alle
rede i 1893, mens han var dansk prins 
Carl. Ordensskjoldet (figur 21) viser 
det norske kongevåpen, fordi det var 

21. Kong Haakons våpen har rØdt skjold 
med gullkronet gullIØve med gullskjeftet 
sølvøks, hermelinsforet rød våpenkappe 
og purpurforet kongekrone. Valgspråk: 
Alt for Norge. Dødsdatoen er 21. sep· 

tember 1957. 

Nm'ske Serafimerriddere 

22. Grams våpen har IO blått med halv· 
månen av gull, 2 0 og 30 rØdt, 4 0 blått 
med liljen av gull. Hjelmen sølv med 
vulst av rødt og blått, hjelmkledet av 
bUtt og rØdt fOret med gull. Hestehodet 
svart med grønn kvist. Valgspråk: Patria 
cam carior libertas, Fedrelandet er kjært, 

men friheten kjærere. 

Kong Haakon VII.s våpen på dØds
dagen (som ikke angis på platen da 
fotografiet er tatt tidligere). 

Tegningen er overenstemmende med 
normaltegningen for riksvåpenet 1905 
-1937. Den lille oppstigende lØve bak 
globen og korset på kongekronen, er 
i profil og ble utelatt i 1937. 

I Norge fØres kongevåpnet med 
alene St. Olavsordenens k jede rundt 
skjoldet, og uten noe bånd med valg
språk inne i våpenkappen, i henhold 
til kgl. res. 30.12.1905. 

Høyesterettsassessor G. W . W. Gram 
ble ridder 1898, mens han for annen 
gang var norsk statsminister i Stock· 
holm (figur 22). 

Slekten har visstnok ikke tilknyt
ning til den adelige slekt Gram med 
stjerner og halvmåne i klØvd skjold. 
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Flagkongres 

Statsminister Grams våpen bruktes 
slekten siden siste del av 1700-tallet. 

Hjelmtegnet var da en usedvanlig fi
gur satt sammen av to haneben under 
et hode med to ansikter - til h9Syre 
en bukk og til venstre en skjegget 
mann - og disse ender 9Sverst i et 
hestehode med en syvbladet gren i 
mulen. Senere endres h jelmtegnet til 
en oppstigende s9Slvhest med en bla
det kvist i mulen (vedr9Srende den 
åpne hjelmen, se bemerkningene til 
Kierulfs våpen). 

Sammen med våpnet brukes valg
språket som statsminister Gregers W. 
W. Gram valgte til serafimervalgspråk.

Våpenskjoldet til Gram - som er
elen siste norske serafimerriclder uten
om kongehuset - viser at vi er inne 
i en ny tid for heraldikken. Det er 

regnet av David Friefeldt (SHS-med
lem) i en riktig stil, som utmerker seg 
i kvalitet fremfor mange av de andre 
ordensskjoldene i Riddarholmskyrkan. 

Av de 19 norske serafimerriddere 
var 12 av ikke-adelige slekter. Til sam
menlikning kan nevnes at gjennom 
hele 1800-tallet ble det også i Sverige 
ialt utnevnt 12 ikke-adelige riddere, 
men hele 123 adelige (dessuten 8 «le
damöter» i andliga ståndet, 2 adelige 
og 6 «ofrälse»). 

Alle fotografiene, unntatt figur 14, 
er tatt av Arvid Berghman og er ut
lånt av Sekreteraren vid Kungl. Maj:ts 
Orden og av Adam Heymowski, som 
bestyrer av Berghmans boksamling på 
Kungliga Biblioteket, Stockholm. Beg
ge utlånere takkes h jerteligst for deres 
elskverdighet. 
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