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Närvarande:

Riksarkivarie Björn Jordell, ordförande
Justitieråd Kerstin Calissendorff, ledamot
Professor Erika Lagerbielke, ledamot
F d Generaldirektör Jane Cederqvist, suppleant
Professor Ingegerd Råman, suppleant
Statsheraldiker Henrik Klackenberg, föredragande
Chefsjurist Efwa Westre Stövander, adjungerad

§ 1 Ordföranden öppnade sammanträdet och meddelade att ytterligare ett ärende (se
§ 9), som tillkommit sedan kallelsen skickats ut.
§ 2 Redogjordes för Riksarkivets uppdrag att göra digitala modellritningar till märke för
de kungliga hovleverantörerna. Till Hovförvaltningen har levererats en uppsättning
ritningar anpassade i olika detaljeringsgrad för skilda användningsområden.
Ritningarna utgår från den av Riksarkivet tidigare i år till Hovförvaltningen levererade

nya digitala modellritningen av Stora riksvapnet. Bilaga 1.
§ 3 Presenterades nya modellritningar till Försvarsmaktens fanor: Amfibiekåren och
Markstridsskolan. Bilaga 2.
§ 4 Presenterades nya modellritningar till facktecken minkrigstjänst och till märke för
föreningen Svenska militära minnesmärken i utlandet (SMMU). Bilaga 3.
§ 5 Presenterades Riksarkivets heraldiska mobilapplikation, som syftar till att öka
allmänhetens kännedom om den offentliga heraldiken. Appen lanserades under våren
och kan under namnet Sveriges symboler laddas ned kostnadsfritt till Iphone och
Androidtelefoner. Den innehåller på ett lättillgängligt och grafiskt tilltalande sätt
uppgifter om rikets flagga, riksvapnen, vapen för myndigheter, landskap, län och
kommuner. Den kommer under hösten att utvecklas genom att antalet presenterade
vapen av nämnda kategorier kommer att utökas väsentligt. Bilaga 4.
§ 6 Redogjordes för Patent- och registreringsverkets och Länsstyrelsernas beslut
enligt förordningen 1976:100 om vissa officiella beteckningar: Carlsberg Sverige AB,
Scan Magazine Ltd, Solstaden sjöfart AB, Föreningen Upplandskubbens vänner.
§ 7 Föredrogs Svenska Export- och Investeringsrådets ansökan om tillstånd till
användning av Lilla riksvapnet i logotypen för varumärket Business Sweden The
Swedish Trade & Invest Council.
Nämnden anser att det statliga engagemanget i Svenska Export- och
Investeringsrådet är tillräckligt stort för att motivera en användning av statssymbolen
Lilla riksvapnet i varumärket. Nämnden tillstyrker dock endast en användning av
statssymbolen i färgkombinationen gyllene/gula kronor mot blå botten, med hänvisning
till § 3 i lag (1982:268) om Sveriges riksvapen.
§ 6 Föredrogs Svenska Export- och Investeringsrådets och Visit Sweden AB:s

ansökan om tillstånd till användning av bilden av svenska flaggan i logotypen för
varumärket Try Swedish.
Med hänsyn till att det är Sverige och svenska produkter som ska marknadsföras har
nämnden inga invändningar mot den tilltänkta användningen.
§ 7 Föredrogs Tretorn AB:s ansökan om tillstånd till användning av bilden av svenska
flaggan i sitt varumärke. Ansökan gäller ett figurmärke med vitt kors mot mörk
bakgrund och även i inverterad form.
Nämnden tillstyrker med hänsyn till att det är ett svenskt företag en användning av ett
flaggmärke med ljust kors mot mörk bakgrund, men däremot inte i inverterad form.
Risken för att den inverterade formen ska uppfattas som den danska eller finska
flaggan är överhängande.
§ 8 Föredrogs designbyrån REWIR:s förslag till logotyp för den blivande
Folkhälsomyndigheten.
Nämnden anser att förslaget som helhet saknar den dignitet som en symbol för en
statlig myndighet bör ha. Utformningen av statssymbolen kunglig krona bör omarbetas
på sätt att den liknar de förebilder som förekommer på Riksarkivets hemsida, för att
på sätt öka medborgarnas igenkänning av en statlig myndighets visuella uttryck. En av
Riksarkivet utformad alternativ version av den kungliga kronan förevisades och vann
nämndens gillande. Bilaga 5.
§ 9 Föredrogs länsstyrelsens i Halland begäran om yttrande över Helen Soovik AB:s
ansökan om användning av ett äldre utförande av Hallands landskapsvapen som
dekoration på sina produkter.
Med hänsyn till att företaget är verksamt i Halland tillstyrker nämnden denna
användning av landskapsvapnet, även om det är en ålderdomlig version.
§ 10 Ordföranden fastställde preliminärt fredagen 13/12 kl 15.00 som tidpunkt för
nästkommande sammanträde.

§ 11 Ordföranden avslutade sammanträdet.
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