
Protokoll 

Riksarkivets heraldiska nämnd 

 

Sammanträdesdatum: 2017-02-01 

 

Tid: 09.30-11.30 

 

Plats: Riksarkivet 

 

 

Närvarande:              Riksarkivarie Karin Åström Iko, ordförande 

                          Fil dr Cecilia Candréus, ledamot 

                                Hovrättsråd Ulrika Ihrfelt, ersättare 

                                Grafisk designer Örjan Nordling, ersättare 

                                Grafisk designer Gabor Palotai, ledamot 

         Statsheraldiker Henrik Klackenberg, föredragande 

  Kommunikationschef Ingela Bäckström, adjungerad 

         Bitr statsheraldiker Carl Michael Raab, adjungerad 

               

    

 

§ 1 Ordföranden öppnade sammanträdet. 

 

§ 2 Presenterades vapen för Prinsessan Sofia, hertiginna av Värmland. Bilaga 1. 

 

§ 3 Presenterades vapen för Sören Dalevi, biskop i Karlstads stift. Bilaga 1. 

 

§ 4 Presenterades vapen för Lapplandsjägargruppen. Bilaga 2. 

 

§ 5 Presenterades vapen för Revisorsinspektionen. Bilaga 2. 



 

§ 6 Presenterades märke med vapen för Södra Bohusläns räddningstjänst. Bilaga 2. 

 

§ 7 Föredrogs Mölndals stads begäran om yttrande över förslag till nytt vapen.  

Vapen för Mölndals stad fastställdes av regeringen 1924. Vapnet utformades av 

Riksheraldikerämbetet i samråd med staden, som önskade att symboler för ån, 

kvarnarna och jordbruket skulle ingå i kompositionen. Vapnet är sedan 1974 

registrerat av Patent och registreringsverket med följande blasonering: En röd sköld 

med en bjälke av silver, åtföljd ovan av ett kvarnhjul och nedan av en skära, båda av 

nämnda metall. 

Nämnden konstaterar att förslagets modellritning ej följer blasoneringen genom att 

skäran saknas. Därutöver uppvisar förslaget två brister för att kunna accepteras som 

ett nytt heraldiskt vapen för en svensk kommun. Den delningslinje (skura) som valts 

förekommer inte i svensk heraldisk tradition. I tysk heraldisk tradition förekommer dock 

något liknande under namnet Schlangenlinieteilung. Vidare saknar skölden en 

begränsningslinje i höjd med bjälken.  

Nämnden har i de insända handlingarna inte funnit något motiv till att förändra stadens 

vapen, som i sig speglar den uppfattning man hade om den nya staden och dess 

näringar vid dess tillkomst. Vapnet är därför ett tidsdokument och kulturarv som bör 

hanteras varsamt. 

Nämnden avråder sålunda Mölndals stad från att anta ett nytt vapen enligt 

föreliggande förslag. Riksarkivet kan dock medverka till en varsam modernisering 

enligt heraldiska principer. Exempel i bilaga 3. 

 

§ 8 Föredrogs Tunna blå linjens accessoarer Sverige HB:s  

ansökan om användning av Polismyndighetens heraldiska vapen. 

Nämnden avvisar ansökan eftersom den anser att det är Polismyndighetens eget 

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

 

§ 9 Föredrogs SWEDAC:s nya föreskrifter om kontrollstämpling av ädelmetallarbeten. 



Med hänsyn till att föreskrifterna endast gäller en förändring av hur stämplingen sker, 

inte en förändring av stämpelns utformning av Lilla riksvapnet, har nämnden inga 

anmärkningar eller invändningar. 

 

§ 10 Ordförande fastställde preliminärt 2017-05-04 kl 09.30 som tidpunkt för nästa 

sammanträde.  

 

§ 11 Ordförande avslutade sammanträdet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Henrik Klackenberg 

 

Justeras 

 

 

Karin Åström Iko     Ulrika Ihrfelt 
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