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Plats: Riksarkivet 
 
 
 
Närvarande:      Riksarkivarie Björn Jordell, ordförande 
                          Justitieråd Kerstin Calissendorff, ledamot 
                                 Professor Erika Lagerbielke, ledamot 

 F d Generaldirektör Jane Cederqvist, suppleant 
       Statsheraldiker Henrik Klackenberg, föredragande 
    Divisionschef Karin Åström Iko, adjungerad 
    Chefsjurist Efwa Westre Stövander, adjungerad 

       
    
 
§ 1 Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade Jane Cederqvist välkommen till 
nämnden. 
 
§ 2  Presenterades nya modellritningar till fanor för Markstridsskolan och  
Underrättelse- och säkerhetscentrum. Bilaga 1. 
 
§ 3  Presenterades förslag till bröllopsmonogram för prinsessan Madeleine och 
Christopher O´Neill. Bilaga 2. 
 



§ 4 Redogjordes för Patent- och registreringsverkets och Länsstyrelsernas beslut 
enligt förordningen 1976:100 om vissa officiella beteckningar: HFK Nordic AB, 
Studentlitteratur AB, MEWAB AB, Räddningstjänsten i Östra Skaraborg. 
 
§ 5 Föredrogs länsstyrelsens i Jämtland begäran om yttrande angående en eventuellt 
förändrad blasonering av länets vapen såsom en konsekvens av en förändring av 
blasoneringen av landskapet Härjedalens vapen.    
Den 1935 fastställda blasoneringen av länets vapen lyder: Delad sköld: I. Jämtlands, 
II. Härjedalens vapen och nämnden ser därför inget behov av en ny blasonering. 
 
§ 6 Föredrogs ny version av den krona som Carlsberg Sverige AB:s avser att 
använda i varumärket Pripps Blå. Bilaga 3.  
Nämnden tillstyrker användning med hänsyn till att denna krona är utformad utan 
byglar och rött foder och därför inte kan anses vara förväxlingsbar statsemblemet 
kunglig krona. 
 
§ 7 Diskuterades åtgärder med anledning av företaget båtflagg.se marknadsföring av 
en tvåtungad flagga, blå med gult kors. 
Enligt lag (1982:269) om Sveriges flagga förekommer nationsflaggan i två former, 
nämligen tretungad, som förs av kungahuset och försvarsmakten samt tvärskuren, som 
förs av alla övriga. 
Nämnden anser därför att marknadsföringen är vilseledande, när produkten framställs 
som en för fritidsbåtar anpassad, historisk variant av nationsflaggan som också gärna 
kan förses med ett klubbemblem. Enligt nämnda lag är det inte tillåtet att förse 
nationsflaggan med märken, bokstäver eller andra tecken.     
Nämnden anser vidare att Riksarkivet bör kontakta företaget med en begäran om att 
marknadsföringen ska göras med upplysningen att produkten inte är en giltig svensk 
nationsflagga.  
 
§ 8 Diskuterades åtgärder med anledning av kommuners önskan att begränsa de 



politiska partiernas möjligheter att använda kommunvapnen i sin verksamhet. 
Enligt lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar får 
kommunalt vapen inte användas i näringsverksamhet utan tillstånd från kommunen, 
men några andra begränsningar finns inte i lagen. Detta innebär att ett politiskt parti 
kan föra fram sitt budskap åtföljt av kommunens vapen, vilket många 
kommunledningar besväras av, genom att de saknar kontroll över sin egen symbol. 
Nämnden rekommenderar Riksarkivet att kontakta Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) för att informera om lagens begränsning och diskutera eventuella gemensamma 
insatser. 
 
§ 9 Ordföranden fastställde preliminärt fredagen 12/4 kl. 15.00 som tidpunkt för  
nästkommande sammanträde. 
 
§ 10 Ordföranden avslutade sammanträdet. 
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