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Riksarkivets heraldiska nämnd
Sammanträdesdatum: 2021-12-06
Tid: 13-16
Plats: Riksarkivet, Marieberg
Närvarande: Riksarkivarie Karin Åström Iko, ordförande
Formgivare Lena Bergström, ledamot
Museichef Karin Sidén, ledamot
Docent Marin Sunnqvist, ledamot
Intendent Karin Tetteris, ersättare
VD Erik Hellsten, ersättare
Enhetschef Ann-Sofie Arvidsson, adjungerad
Statsheraldiker Henrik Klackenberg, föredragande
Bitr. statsheraldiker Carl Michael Raab, adjungerad
Arkivarie Leif Persson, adjungerad

§ 1 Ordförande öppnade sammanträdet och välkomnade de nya i nämnden. Deltagarna
presenterade sig.
§ 2 Presenterades modellritningar till vapen och namnchiffer för Prins Julian, Hertig av
Halland. Bilaga 1.
§ 3 Föredrogs den blivande Myndighetens för psykologiskt försvar begäran om yttrande
över vapen och ordbild som tillsammans ska utgöra myndighetens logotyp.
Vapenritningen presenterades redan vid sammanträdet 2021-06-16 och accepterades då
av nämnden. Logotypen som helhet fann nämnden dock något obalanserad, på grund av
en alltför dominerande ordbild. Bilaga 2.
§ 4 Redogjordes för PRV:s beslut enligt lag (1970:498) om skydd för vapen och andra
officiella beteckningar: Svenska skidförbundet, Uniqlo/Fast Retailing Group Ltd och
Stockholmsmässan.
§ 5 Redovisades Riksarkivets yttrande över Sveriges Riksbanks ansökan om användning
av Lilla riksvapnet i en logotyp i form av ett guldmynt.
Nämnden hade inga invändningar mot användningen av Lilla riksvapnet, men fann
bilden onödigt detaljerad med bilden av ett galler bakom kronorna.

§ 6 Redovisades Riksarkivets svar på remisser från länsstyrelserna angående
användningen av landskapsvapen i varumärken: Dalarnas hundfriskvård AB (Dalarna)
och Öjhults såg AB (Småland).
§ 7 Redogjordes för bakgrunden till den medialt uppmärksammade kritiken av
Aftonbladets användning av en flagga i storformat i samband med landskamper i fotboll.
Nämnden anser, med hänvisning till lag (1982:269) om Sveriges flagga, det olämpligt
och möjligen olagligt, att förlänga flaggan med ett textband och att på så sätt använda
den i marknadsföringen av tidningen.
§ 8 Föredrogs Patent- och marknadsdomstolens begäran om yttrande i mål nr PMÄ
12246-21 huruvida varumärket KoronaPay:s krona ur ett heraldiskt perspektiv utgör en
efterbildning av den kungliga bygelkronan.
Riksarkivets praxis är att i varumärkessammanhang bedöma alla former av bygelkronor,
således även den som finns i varumärket KoronaPay, som förväxlingsbara med den
lagskyddade kungliga kronan.
Nämnden fann denna bedömning, som är grundad på sedan 1600-talet etablerad
heraldisk teori, rimlig.
§ 9 Fastställdes preliminärt kommande sammanträden till kl. 14-16 den 21/3 och 30/5
2022.
§ 10 Docent Magnus Fredriksson, JMG, Göteborgs universitet, gjorde en presentation av
sin rapport Att (re)presentera staten? En analys av svenska myndigheters märke och
logotyper 1974-2019.
Rapporten diskuterades inom nämnden i uppskattande termer.
§ 6 Ordförande avslutade mötet.
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