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Närvarande: Riksarkivarie Karin Åström Iko, ordförande
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Intendent Karin Tetteris, ersättare
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Statsheraldiker Henrik Klackenberg, föredragande

§ 1 Ordförande öppnade sammanträdet.
§ 2 Redogjordes för Patent- och marknadsdomstolens beslut i mål nr PMÄ 12246-21
angående varumärket KoronaPay:s krona.
Nämnden konstaterar att Riksarkivets praxis att i varumärkessammanhang bedöma alla
former av bygelkronor som förväxlingsbara med den lagskyddade kungliga kronan
genom detta beslut får ett starkt stöd.
§ 3 Redogjordes för PRV:s beslut enligt lag (1970:498) om skydd för vapen och andra
officiella beteckningar: Eskilstuna Kommunföretag AB (kunglig krona), Riksbanken
(Lilla riksvapnet), Hembla AB (myndighetvapen), Sveriges Export och Investeringsråd
(flaggan), ST Event AB (flaggan), De La Blanka AB (örlogsflaggan), Martin Mirro
(myndighetsemblem).
Nämnden delar inte PRV:s uppfattning i ärendena rörande Hembla AB, De La Blanka
AB och Martin Mirro.
§ 4 Föredrogs Gällivare kommuns begäran om yttrande över ny version av
kommunvapnet. Vapnets nya komposition godkändes av nämnden 2020-12-10 med
blasoneringen: Kvadrerad sköld: 1. och 4. i rött en gående ren av guld med blå beväring,
2. i fält av guld ett blått järnmärke och 3. i fält av guld ett blått kopparmärke.
Nämnden anser att föreliggande förslag har följande brister: fälten 2. och 3. har inte
guldfärg, så ej heller renen i fält 1. och 4. Nämnden rekommenderar kulörerna PMS 871
för guld eller alternativt PMS 109/116 för gult, som enligt heraldisk praxis kan ersätta
guld vid behov.

Vad gäller förslagets monokroma versioner rekommenderar nämnden att endast svart
eller de kulörer som finns i vapnet, dvs rött, blått, guld/gult, ska komma till användning
som bakgrundsfärg.
§ 5 Föredrogs Naturhistoriska riksmuseets begäran om yttrande över användningen av
Lilla riksvapnet i förslag till ny logotyp.
Nämnden anser att det med hänsyn till att museet är en statlig myndighet inte finns något
hinder att infoga Lilla riksvapnet i en logotyp och att det i detta fall är gjort på ett bra
sätt. Om logotypen skall framställas i en version med flera färger bör kronorna vara gula
eller ha guldfärg.
§ 6 Föredrogs det danska företaget 3D-Shields begäran om yttrande över möjligheterna
att använda digitala tredimensionella versioner av riksvapen och andra officiella
beteckningar.
Nämnden anser att det inte möter något hinder att göra sådana versioner av riksvapen
och andra officiella beteckningar på samma sätt som vapen sedan länge har framställts
tredimensionellt skurna i trä eller huggna i sten. Vapnets grundform är dock en
tvådimensionell ritning.
§ 7 Meddelades att Henrik Klackenberg avgår från tjänsten med pension 2022-03-31 och
att Davor Zovko utsetts till ny statsheraldiker. Han tillträder tjänsten 2022-06-15.
§ 8 Fastställande av datum för nästa sammanträde väntar till efter att den nye
statsheraldikern tillträtt.
§ 9 Ordförande avslutade mötet.
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