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MELLAN SKÖLDARNA
U T G E S AV F Ö R E N I N G E N S L Ä K T E N S C H I L D T I S V E R I G E

En inblick i läran heraldik
Kära vänner,
Vi har nyss firat
midsommar och kanske
sjungit ”Du lindar av olvon
en midsommarkrans och
hänger den om ditt hår”.
Du skulle kunna byta ut
ordet midsommarkrans
mot corona för en av
betydelserna av det latinska
ordet är blomsterkrans.
Sorgligt att detta vackra ord
fått en så bedrövande
innebörd. Coronan har
blivit en törnekrona för oss.
Men den kommer vi att
kunna kasta av oss!
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Ätten Schildt har ju sitt vackra vapen och vi vet en del om vapnets
tillkomst. Det kan ändå vara intressant att veta litet om heraldik så
som den utformats hos oss i Sverige. Ursprunget till vår heraldik
spåras till västra Centraleuropa under elvahundratalet. Då hade en
sköld som användes i strid en trekantig form, det fanns också
sköldar med ett urtag för en lans. I och med riddarväsendets
framväxt kom också torneringarna då riddarna i sina rustningar
och sin hjälm försåg sin sköld med sitt vapen för att kunna bli
igenkända. Korstågstiden inföll ungefär samtidigt och bidrog också
till utvecklingen av vapen. Det behövdes en person som kunde
identifiera tornerarna och se till att viss ordning upprätthölls och
småningom kallades han härold och därav har vi fått ordet
heraldik – läran om vapensköldar. Titeln härold finns kvar
fortfarande men nu inom ordensväsendet. En heraldiker är en
person kunnig i heraldik och vi har en statsheraldiker som arbetar
inom Riksarkivet. Det finns också en heraldisk nämnd. Från 1999
heter statsheraldikern Henrik Klackenberg. Annars är det Patentoch registreringsverket som tar emot nya officiella vapen.
Vem som helst får skaffa sig ett eget vapen och använda det. Det
kan vara personligt eller för en släkt eller grupp. Men vissa regler
bör följas vid utformandet av vapnet och användandet av det.
Ganska självklart bör man inte skapa ett vapen som är alltför likt
ett som redan finns. Rättegångar har här tyvärr inte helt kunnat
klarlägga vad som gäller på detta område. För att vara på säkra
sidan bör man registrera ett nyskapt vapen i Svenska heraldiska
föreningens vapenregister.
I vårt land brukar man säga att Alnsö – heter ju numera Adelsö –
stadga från 1280 är första beskrivningen av ett frälse. Det innebar
befrielse från skatter mot att ställa upp för sin kung som fullt rustad
krigare och med följe. Det var naturligt att då ha ett vapen på sin
sköld. Uttrycket frälse ersattes senare av ordet adel som kom från
Tyskland.

De första sköldemärkena hade enkla bilder. I och med att riddarna bar hjälm i strid så avbildades
småningom en hjälm ovanpå vapnet i vapenskölden och den kom att utstyras med hjälmprydnad, kanske
påfågelsfjädrar eller uppslitsat hjälmtäcke som i strid kunde ha fladdrat stiligt vid torneringen. Hjälmtäcke
tillkom kanske av att korsriddarna behövde skydd för den heta solen. Det fick på vapenskölden
småningom formerna av bladslingor som hämtats från en akantusväxt vid Medelhavet och fästes med en
hjälmbindel eller så kallad vulst vid hjälmen. Det tillkom ytterligare prydnader kring själva skölden som
också den fick en mer konstrik form. En devis kunde finnas nertill på vapnet, ofta på latin.
Nu hade skölden alltmer förlorat sitt ursprungliga syfte och mer blivit en symbol för en person eller släkt.
Inte bara frälset använde vapen utan högre tjänstemän och präster måste ha ett sigill då ett brev skulle
förseglas med lacksigill. Sigill kunde också bestå av monogram. Signet, lacksigill och pitschaft betyder
samma sak och hade förr en viktig funktion. Vapnet är här spegelvänt för att det i lacket ska ge ett
rättvänt vapen. Man måste beundra skickligheten att tillverka dessa vapenbilder i miniatyr, de är små
konstverk. Betydelsen av ett sigill visas av att det fanns särskilda sigillbevarare hos kungar och furstar.
Kanske kan man jämföra dessa sigill med dagens koder, som krävs för att ha tillgång till det allra
viktigaste. Ett gammalt tänkespråk sade att framtiden avslöjas när sigillet bryts.
En annan jämförelse kan göras mellan vapen och nutida logotyper eller loggor. Skillnaden är att en
logotype har ett fast utseende, oftast bokstäver – om den inte omarbetas. Ett vapen kan återges på olika
sätt men måste följa sin vapenbeskrivning, sin blasonering. Där beskrivs vapenbilden i ord, inte exakt
återgiven som ett fotografi. Själva sköldens form kan variera och har så gjort under århundradena. Ett
exempel är verket Den illustrerade svenska adelns ättartavlor av Gustaf Elgenstierna som utgavs åren kring 1930
där vapnen har en modifierad renässansstil som hämtats från en vapenbok utgiven 1890.
Inom heraldiken talar man om dexter och sinister för höger och vänster sida av vapnet och det anges sett
från bäraren av skölden. Seden säger också att bilder på vapnet, som till exempel vårt lejon, ska vara vänt
åt dexter. De färger – eller som heraldiken uttrycker det tinkturer – som anses korrekta i ett vapen är rött,
blått, grönt, svart och purpur, även återgivande av pälsverk och förstås guld och silver. Färgerna ska inte
gränsa till varandra utan vara åtskilda av guld- eller silverfärg. Detta för att det då blir lättare att urskilja
vapenbilden. Före tillkomsten av färg i tryck beskrevs ett vapens färger i skraffering där varje färg återgavs
på ett fastställt sätt. Som exempel återgavs rött med täta lodräta parallella streck.
Eftersom vapensköldarna tillkom under riddartiden var återgivandet av en riddarhjälm på vapnet naturlig
och formen av hjälm ändrades under medeltiden och även senare vilket man ser på äldre vapen.
Uppkomsten av visir återges på många vapen och återgivandet av så kallad öppen hjälm blev småningom
tillåtet enbart för adeln.
Vad har man numera för användning av sitt vapen? Ja, man kan använda det som prydnad i en ring, man
kan bruka det till ex libris, man kan sy upp en fana, märka brevpapper, känna gemenskap med dem som
har samma vapenbild och absolut vara stolt över sitt vapen. Men vapen finns ju inte bara för personer
utan i många officiella sammanhang som symbol. Vi har till exempel Sveriges riksvapen, stadsvapnen,
landskapsvapnen, vapen för statliga institutioner som tull, polis med flera. Man kan notera att dagsläget
med coronavirus har fått statliga verk att vid presskonferenser ha sina vapen väl synliga. Även vår svenska
flagga finns med som en samlande symbol.
De tre kronorna i riksvapnet är från 1400-talets andra hälft med de tre gula kronorna på blå botten, kung
Magnus Ladulås använde tre kronor på sina mynt. Det kallas officiellt för lilla riksvapnet. Man kan tänka
att kronorna är placerade med två nederst och den tredje i mitten ovanför de två men det är ju faktiskt
tvärt om. Det stora riksvapnet har fyra fält där två är lilla riksvapnets kronor och två är Folkungaättens
vapen med stående lejon mot blå-vit-randad bakgrund och i mitten i den så kallade hjärtskölden den
regerande kungaättens vapen, alltså Bernadottes och även Wasa-ättens. Detta vapen är vår statschefs.

Bland landskapsvapnen har Gotland det äldsta. Vapenbeskrivningen eller blasoneringen lyder: ”I blått fält
en stående vädur av silver med beväring av guld, bärande på en korsprydd stång ett rött baner med bård
och fem flikar av guld”. Det yngsta landskapsvapnet har Norrbotten, det fastställdes så sent som 1995 med
fyra vågskuror (skura = linje) för sina fyra stora älvar. ”Sju gånger medelst vågskuror av blått och guld
styckat fält med en blå vänsternederstam”, säger blasoneringen.

Gotlands landskapsvapen

Norrbottens landskapsvapen

Varje biskop i Sverige har ett eget vapen som består av stiftets vapen och ett privat.
När ett nytt vapen skapas kan vapenbilden bli något som anknyter till efternamnet om så är tänkbart –
heter du Örn så är det inte långsökt att avbilda en örn eller en kroppsdel av fågeln. Då har man ett
”talande vapen”. Begreppet dubbelörn är ju känt, då har örnen två huvuden, ibland också två halsar.
Örnen kan också vara fläkt vilket betyder att den har vingarna utbredda och att man ser båda benen och
klorna. Detta motiv finns i många olika former i Europa. Det ska inte förväxlas med gripen som är en
mycket gammal österländsk symbol för vaksamhet, snabbhet och styrka. Gripen har ett lejons kropp och en
örns huvud och ibland vingar. Just fåglar är tämligen ofta förekommande, det kan vara en svan, en uggla,
en duva. Under medeltiden fanns ett rikt symbolspråk som vi numera tappat bort men som då förekom i
bland annat vapenbilder. Även fiskar kunde avbildas. I Frankrike fanns titeln dauphin för det vi kallar
kronprins, alltså arvtagare av kronan. Denna benämning kom från dennes vapen med delfiner. Blommor
som motiv är heller inte ovanligt, det består kanske av en lilja, kanske en ros.
Men ett vapen kan också bestå av geometriska figurer som inom heraldiken har bestämda termer. Som
exempel har ätten Schildts vapen en styckad sköld med balk.
Inom heraldiken tillämpas den agnatiska principen där den manliga sidan är den rådande. Det kan tyckas
omodernt då den säger att barn ärver sin faders vapen och att döttrars barn inte för sin moders vapen.
Denna princip kom till Sverige från Tyskland.
Förra året utkom praktverket Riddarhusets vapensköldar i tre band med mycken kunskap kring heraldik och
angränsande områden. Till detta återkommer jag i nästa nummer av vårt medlemsblad. Dock kan det vara
av intresse att veta att det nu är tämligen enkelt att via Riddarhusets hemsida beställa ett fotografi av ett
vapen som finns på Riddarhuset till en kostnad av 300 kronor.
Ulrika Kjerrulf
Källor: Heraldik för nybörjare utgiven av Svenska heraldiska föreningen samt Bokverket Riddarhusets vapensköldar

En magnifik egendom

Så beskrivs nu Årby av Sotheby´s mäklare på företagets hemsida, slottet och ägorna ska byta ägare.
Egendomen består förutom av själva byggnaderna av 319 ha skogsmark och 150 ha ägor och åkermark.
Historiskt har det funnits mer skog och vad beträffar jordbruksmarken så är den kanske inte av bördigaste
slaget. Själva huvudbyggnaden tillkom ju under 1600-talets mitt och hade ett annat utseende då.
Nuvarande exteriör med mansardtak tillkom på 1700-talet, slottet hade drabbats av brand många år
tidigare. Portalen är dock ursprunglig med två vilande lejon och en krigsman över själva porten. Där finns
också på vänster sida det Schildtska vapnet och till höger vapnet för ätten Cruus. Den skölden är kluven,
alltså delad lodrätt i två halvor. Dexter fält är rött med en halv fransk lilja och sinister schackrutad i svart
och guld. Flera bilder på mäklarfirmans hemsida återger egendomen, både slottet, skog och mark. Där
finns också några interiörbilder. Av de två flyglarna är en ursprungligen från 1600-talet och en från 1700talet. Det finns också stora ekonomibyggnader och en jaktstuga nämns.
Vi hoppas att nya ägare har mer förståelse för att denna egendom har en lång historia som intresserar
Schildtar och andra släkter som en gång bebott slottet och kan vilja få bese det.

Årby slott

Detalj av portalen

Höstmingel

Och kommande 40-årsjubileum

Den 17 oktober förra året sammanstrålade tio personer på hotell Mornington och kunde konstatera att det
var lika trevligt som det brukat vara på föreningens höstmingel. Om det kan bli en höstträff i år får vi
återkomma till.
Ett säkert datum är dock lördagen den 13 april 2024 då Föreningen släkten Schildt i Sverige firar 40årsjubileum. Riddarhuset är redan bokat för ordinarie släktmöte med efterföljande middag, och vi hoppas
att våra medlemmar också bokar in detta datum redan nu.

Hans Widding
(1926–2020)

Vår frände Hans Widding har den 17 april 2020 i hög ålder avlidit i Umeå. Han föddes där 1926 som
barn till Eva och Carl-Axel Widding. Genom sin mamma var han barnbarnsbarn till Conrad Schildt
(1829–1895), den yngste av Johan Ulrik Schildts tio barn. Efter en delvis prövosam uppväxt gick han som
ung till sjöss. Vid hemkomsten utbildade han sig till lärare och tjänstgjorde sedan under många år i skolor
i Umeås närhet, varav flera år som rektor.
Under livet odlade han sina två stora intressen, segling och historia. Som pensionär fördjupade han sina
kunskaper i sin stads och sin släkts historia, den som handlar om de generationer av släkten Schildt som
tjänade som indelta officerare vid Västerbottens regemente.
Särskilt intresserade han sig för deras öden under det finska kriget 1808–1809. Om detta kan man läsa i
hans lilla bok ”Schildtar i Västerbotten” som med stöd av vår släktförening kunde tryckas 2012. Hans
Widding uppnådde hög ålder och bibehöll genom åren sitt goda minne och klara intellekt. Han delade
generöst med sig av sitt kunnande, något som fler än jag haft stor glädje av.
Ett fint uttryck för hans släktkänsla var när han under många år på julaftonen besökte Umeå Västra
kyrkogård för att tända levande ljus på de gravar som där finns efter många hädangångna Schildtar,
förfäder till flera av oss nu levande ättlingar.
Gunilla Schildt
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Personalia
Adina Schildt , Stockholm, vigdes den 17 augusti 2019 med Sean McVey Gillion.
Berit Schildt, en av vår förenings äldsta medlemmar, född 1929, avled den 7 maj 2020. Berit var änka efter
Henrik Schildt och efterlämnar sönerna Johan och Sebastian med familjer.

Mellan Sköldarna
I och med detta års upplaga slutar jag som detta blads redaktör. Att det finns en person som vill ta över och
ansvara för att Mellan sköldarna får ett innehåll som är läsvärt är jag övertygad om. Det är ju också fritt
fram för var och en som har något intressant att delge oss andra att lämna det till redaktören.
Medlemsbladet utkommer ju en gång varje år så uppdraget är inte så betungande. Det har varit
spännande och lärorikt!
Tack för mig!
Ulrika Kjerrulf

Styrelsen sänder på avstånd till alla fränder och vänner allra bästa välgångshälsningar
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