
Protokoll 

Riksarkivets heraldiska nämnd 

 

Sammanträdesdatum: 2017-06-28 

 

Tid: 14.00-15.30 

 

Plats: Riksarkivet 

 

 

Närvarande:              Riksarkivarie Karin Åström Iko, ordförande 

                          Hovrättsråd Ulrika Ihrfelt, ersättare 

                                Grafisk designer Örjan Nordling, ersättare 

                                Grafisk designer Gabor Palotai, ledamot 

         Statsheraldiker Henrik Klackenberg, föredragande 

  Bitr statsheraldiker Carl Michael Raab, adjungerad 

  Chefsjurist Efwa Westre Stövander, adjungerad 

               

    

 

§ 1 Ordföranden öppnade sammanträdet. 

 

§ 2 Presenterades emblem för Kungl Maj:ts Orden. Bilaga 1. 

 

§ 3 Presenterades vapen för Notarius publicus i Stockholm. Bilaga 1. 

 

§ 4 Presenterades vapen för Gränna stad, före 1971 Bilaga 1. 

 

§ 5 Presenterades vapen för Militära flyginspektionen (FLYGI). Bilaga 2. 

 



 

 

§ 7 Presenterades fanor för 1. och 2. Sjukhuskompaniet, Försvarsmedicinskt centrum 

     Bilaga 2. 

 

§ 8  Presenterades Polismyndighetens tre nya medaljer: För rådigt ingripande, För 

förtjänstfulla insatser och För internationell tjänst. Bilaga 3. 

 

§ 9  Diskuterades trender i kommunernas hantering av kommunvapnen och logotyper 

utifrån aktuella fall i Kalmar och Sölvesborg, där förändringar gjorts som väckt debatt i 

lokaltidningar och kommunpolitik.  

Nämnden rekommenderade kontakter med organisationen Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) och tidskriften CAP & Design för att i proaktivt syfte upplysa om det 

heraldiska kulturarvet och Riksarkivets roll. Bilaga 4 & 5. 

 

§ 10 Föredrogs Garda Alarm AB:s ansökan om användning av Polismyndighetens 

vapen i sin marknadsföring.  

Nämnden avvisar ansökan eftersom den anser att det är Polismyndighetens eget 

beslut att avgöra om det är lämpligt att myndighetsvapnet används på detta sätt. Till 

detta kan fogas Rikspolisstyrelsens yttrande 2010-03-16 över en principiellt liknande 

ansökan, där det klart uttalas att företag inte ska medges tillstånd till användning av 

vapnet i näringsverksamhet. Se § 6 i Heraldiska nämndens protokoll 2010-04-16. 

 

§ 11 Föredrogs Svenska skidförbundets ansökan om tillstånd till användning av svensk 

officiell beteckning. Ansökan avser logotypen SKI TEAM SWEDEN som innehåller en 

bild av svenska flaggan och är avsedd att användas av de svenska skidlandslagen.  

Nämnden tillstyrker ansökan med hänsyn till att logotypen ska representera av 

Riksidrottsförbundet registrerade landslag samt att samma logotyp redan 2003 har 

varumärkesregistrerats, om än endast i en svartvit version.  

 



§ 12 Föredrogs ansökan från Sovereign Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem, 

Knights of Malta angående tillstånd till användning av officiell beteckning. 

Sökanden registrerade 2013 ett varumärke med samma bildinnehåll som den aktuella 

ansökan. Denna gång gäller ansökan ett tillägg av bokstäverna S.H.O.S.J. till nämnda 

figurmärke samt registrering för ett utökat antal klasser. Det 2013 registrerade 

varumärket har inte tidigare varit föremål för Heraldiska nämndens granskning. 

Märket består av en vapensköld med ett Johanniterkors och ett påvligt vapen som 

hjärtsköld. Skölden är omgiven av en vapenmantel som är krönt med en kunglig 

krona. Längst ned i vapen manteln finns ett band med devisen UT UNUM SINT.  

Nämnden avstyrker ansökan med hänsyn till att märket kröns med en krona som är 

förväxlingsbar med det lagskyddade statsemblemet kunglig krona. Den kungliga kronan 

karakteriseras av att den har byglar och ett riksäpple med kors.  

Carl Michael Raab har på egen begäran inte deltagit i nämndens behandling av detta 

ärende. 

 

§ 13 Föredrogs Rederi Swedish American Line AB:s ansökan om tillstånd till 

användning av Lilla riksvapnet i sin marknadsföring. 

Företaget avser att vidareföra traditionerna från rederiet Svenska Amerika Linjen, som 

var verksamt 1915-1975. Avsikten är att låta bygga ett nytt kryssningsfartyg med 

samma yttre design som föregångarna: vita skrov och ljusgula skorstenar dekorerade 

med Lilla riksvapnet i form av en blå rundel och tre gula kronor. Svenska Amerika 

Linjen hade på sin tid inhämtat vederbörligt tillstånd till en sådan användning av Lilla 

riksvapnet. 

Nämnden tillstyrker ansökan av kulturhistoriska skäl, dvs med hänsyn till att avsikten 

är att vidareföra en tradition där Lilla riksvapnet har stor betydelse för fartygets yttre 

design. Nämnden erinrar om att det sedan tidigare finns två innehavare av det 

registrerade varumärket Svenska Amerika Linjen: Göteborgs kommun (se § 6 

Heraldiska nämndens protokoll 2016-10-29) och Göteborgs och Bohusläns rederi, 

vilkas respektive registrering dock ej gäller rederiverksamhet.   

  



§ 10 Ordförande fastställde preliminärt 2017-10-24 kl 14.00 som tidpunkt för nästa 

sammanträde.  

 

§ 11 Ordförande avslutade sammanträdet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Henrik Klackenberg 

 

Justeras 

 

 

Karin Åström Iko     Ulrika Ihrfelt 
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