Protokoll
Riksarkivets heraldiska nämnd
Sammanträdesdatum: 2019-05-09
Tid: 14.30-16.00
Plats: Riksarkivet
Närvarande:

Riksarkivarie Karin Åström Iko, ordförande (punkt 1-7)
Formgivare Lena Bergström, ledamot
Hovrättsråd Ulrika Ihrfelt, ersättare
Grafisk designer Örjan Nordling, ersättare
Statsheraldiker Henrik Klackenberg, föredragande
Bitr statsheraldiker Carl Michael Raab, adjungerad
Chefsjurist Efwa Westre Stövander, adjungerad

§ 1 Ordföranden öppnade sammanträdet.
§ 2 Presenterades nya vapen inom Försvarsmakten: Livgardets, Norrbottens
regementes och Artilleriregementets kompanitecken. Bilaga 1-3.
§ 3 Presenterades aktuella heraldiska uppdrag för Riksarkivet: utbildningstecken för
Polismyndigheten och doktorsringar för Lunds universitet. Bilaga 4.
§ 4 Redogjordes för regeringsbeslut under 2018 angående överklagade beslut av
Patent- och registreringsverket (PRV) enligt lagen (1970:498) om skydd för vapen
och vissa andra officiella beteckningar: The Swedish School Society in London, Rederi
Swedish America Line AB och Stockholms Stads Brandförsäkringskontor.
Nämnden konstaterade med tillfredsställelse att kulturhistoriska skäl har tillmätts stor
betydelse vid avgörandet av det sistnämnda ärendet där PRV och nämnden haft
delade meningar. Bilaga 5.
§ 5 Redogjordes PRV:s beslut 2018 enligt nämnda lag och förordningen (1976:100)
om vissa officiella beteckningar: Rubber Mek, SKFM Sverige AB, Sveriges
Hantverksråd, Round Table Sweden, Ideella föreningen Gustav III kommitté, Bombas
LLC. Bilaga 5.
Nämnden konstaterade att PRV och nämnden i samtliga fall har haft samma
uppfattning om besluten. Bilaga 5.
§ 6 Redogjordes för PRV:s beslut att registrera ett vapen för Kalmar kommun utan att
någon förändring av blasoneringen företagits.

§ 7 Föredrogs Patent- och marknadsöverdomstolens hemställan om yttrande över
huruvida de kronor som ingår i Stockholms Elbolag AB:s varumärken ur heraldisk
synpunkt utgör en efterbildning av det Lilla riksvapnet.
Nämnden anser att det sökta varumärket för Stockholms Elbolag AB är ägnat att
uppfattas som ett märke för en statlig myndighet eller annan till staten knuten
verksamhet. Stockholms Elbolag AB saknar sådan anknytning, vilket leder till att
varumärket ej bör registreras av PRV. Bilaga 6-7.
§ 8 Diskuterades möjligheterna att presentera Riksarkivets heraldiska verksamhet med
utställningar på landets designskolor, exempelvis Beckmans och Konstfack i
Stockholm.
§ 9 Diskuterades möjligheterna att få till stånd en översyn av det föråldrade regelverk
som styr statens heraldiska verksamhet. Ett alternativ är att göra en framställan till
regeringen i samverkan SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).
§ 11 Vice ordförande avslutade sammanträdet.
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