
Protokoll 

Riksarkivets heraldiska nämnd 

 

Sammanträdesdatum: 2017-10-24 

 

Tid: 14.00-15.00 

 

Plats: Riksarkivet 

 

 

Närvarande:              Riksarkivarie Karin Åström Iko, ordförande 

                          Fil dr Cecilia Candreus, ledamot 

                                Formgivare Åsa Jungnelius, ledamot 

                                Grafisk designer Örjan Nordling, ersättare 

     Docent Magnus Olausson, ersättare 

                                Grafisk designer Gabor Palotai, ledamot 

         Statsheraldiker Henrik Klackenberg, föredragande 

  Bitr statsheraldiker Carl Michael Raab, adjungerad 

   

               

    

 

§ 1 Ordföranden öppnade sammanträdet och ledamöterna presenterade sig. 

 

§ 2 Presenterades vapen och namnchiffer för Prins Gabriel, Hertig av Dalarna 

 Bilaga  1. 

 

§ 3 Presenterades logotyp för Krigsförsäkringsnämnden. Bilaga 2. 

 

§ 4 Presenterades förslag till vapen för Rymdstyrelsen. Bilaga 3. 



 

§ 5 Redogjordes för Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut enligt förordningen 

1976:100 om vissa officiella beteckningar: 

a, Rederi Swedish American Line och Tony Whiteheads ansökan om användning av 

Lilla riksvapnet, som avslogs respektive avvisades. 

b, Sovereign Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem ansökan om användning av 

kunglig krona, som avslogs. 

c, Garda Alarm AB:s , Kaplans försäkringsservice AB:s och Tunna Blå Linjens 

accessoarer i Sverige HB:s ansökan om användning av Polismyndighetens vapen, 

som alla avslogs.   

d, Svenska Skidförbundets och Bergsala SDA AB:s ansökan om användning av 

Sveriges flagga, som beviljades respektive avvisades.   

 

§ 6 Redogjordes för Länsstyrelsens i Kronobergs län beslut enligt förordningen 

1976:100 om vissa officiella beteckningar:  

a, Växjö Lakers Idrott AB:s ansökan om användning av Kronobergs läns vapen, som 

beviljades.  

 

§ 7 Carl Michael Raab redogjorde för de kontakter Riksarkivet haft med Region Skåne 

med anledning av Regionens förfrågan om den rödgula korsflaggans status och 

förslaget att göra den officiell. Riksarkivet har i en skrivelse till Regionen avrått från 

denna åtgärd. Bilaga 4. 

Nämnden avstyrker från att göra denna flagga officiell med hänvisning till att det redan 

finns en officiell heraldisk flagga för Skåne. Även andra skäl talar mot att ge denna 

flagga en officiell status, bl a att endast självständiga regioner i Norden för korsflaggor 

och att samma flagga i Norge 1933-1945 användes av Vidkun Quislings parti 

Nasjonal Samling. Bilaga 5. 

 

§ 8 Carl Michael Raab rapporterade från ett möte mellan Heraldiska enheten och  

PRV:s varumärkesenhet där gemensamma frågor angående handläggningstider, 



avgifter och tillståndspraxis diskuterades. Dessa årliga möten är till stor nytta för den  

statliga heraldiska verksamhetens utveckling. 

 

§ 9 Föredrogs Kungl Dramatiska Teatern AB:s ansökan om användning av Lilla 

riksvapnet i varumärke. 

Nämnden tillstyrker ansökan med hänsyn till att sökanden är ett helägt statligt företag 

och har använt varumärket sedan ett sekel.  

 

§ 10 Föredrogs Svenska skolans i London ansökan om användning av Lilla riksvapnet 

i logotyp. 

Nämnden avstyrker ansökan med hänsyn till att sökanden saknar tillräcklig svensk 

anknytning för att motivera ett varumärke med Lilla riksvapnet. Skolan uppbär visst 

bidrag från staten och inspekteras av Skolinspektionen men svenska staten är inte 

ägare. 

 

§ 11 Ordförande fastställde preliminärt 2018-03-20 kl 14.00 som tidpunkt för nästa 

sammanträde.  

 

§ 12 Ordförande avslutade sammanträdet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Henrik Klackenberg 

 

Justeras 

 

 

Karin Åström Iko     Magnus Olausson 



 

Efter sammanträdet förevisades utställningen Sigill, vapen & logotyp. Ett historiskt 

perspektibv på kommunernas visuella identitet. 
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