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ningen. De tog min mamma, hon kysste mig och jag såg henne
aldrig mer, trots att de lovade, att hon skulle vara tillbaka mycket snart. Någon tid därefter tvingades min mormor och jag att
lämna vår bostad, och vi flyttade till Novokuznetsk 1939. Min
mormor var mycket gammal, och snart nödgades hon lämna
mig till ett hem för föräldralösa barn. Senare hämtade mormors
släktingar mig. Det var en svår tid under kriget.
Jag slutade skolan, när jag var 13 år, och började arbeta som rekvisitalärling på en teater. Sedan var jag låssmed, svarvare, skomakare och stålverksarbetare. År 1952 var jag 20 år och befriades
då från militärtjänsten, eftersom arbetare vid stålverken ansågs
behövas bättre på sina arbetsplatser. Jag stannade i Novokuznetsk till 1955, då jag lämnade Sibirien och flyttade till Zaporozje i Ukraina. Där var jag arbetare i en ferrolegeringsfabrik till
1964, då jag bestämde mig för att lämna metallindustrin. Via Kazakstan flyttade jag till Lena i Sibirien. Lena är en flod och också
en järnvägsstation i Irkutsk-området. Där stannade jag två år.
Jag är mycket tacksam mot mina föräldrar, att de gjorde mig
till en ärlig människa. Jag har aldrig dömts till något straff. Det
är deras förtjänst. Det gör mig ont att inte kunna besöka deras
gravplatser. Från Lena beslutade jag mig för att flytta till Sverdlovsk (tidigare och numera åter Jekaterinburg) i Uralbergen. Jag
trodde då, att jag snart skulle kunna återvända till det varma
Ukraina, eftersom man på fabriken i Sverdlovsk lovade, att jag
skulle få en egen lägenhet om ett år – men jag fick den först
1988, efter 22 års väntan. Jag pensionerades vid 50 års ålder
1982, men arbetade till 1989.
Den 8 augusti 1987 gifte jag mig i Sverdlovsk med Margarita
(Rita) Feodorovna Asjisjina, född den 3 juli 1944 i Korosteli, Kirov (tidigare och numera åter Vjatka). Vi lyckades 1990 byta vår
lägenhet på 18 kvm i Sverdlovsk mot en på 12 kvm i Dnjepropetrovsk, där vi bor sedan dess. Rita arbetar ännu som kranmaskinist, trots att hon är berättigad till pension sedan sju år. Hennes
lön brukar betalas ut med åtminstone ett halvt års fördröjning.
Själv drygar jag ut min pension med att arbeta som monumentvakt, vilket ger ett välkommet tillskott på ungefär en amerikansk
dollar i månaden. Dessa pengar behövs, för det är mycket dyrt
att bli sjuk här. Att köpa mediciner är knappast att tänka på. Vi
har inga gemensamma barn, men Rita har en son i sitt första äktenskap. Han och hans familj bor kvar i Jekaterinburg. Ukraina
är ett på många sätt härligt land. Här finns mycket sol och värme
och vi njuter av de frukter och grönsaker, som finns att tillgå här.
Men visst vore det roligt att någon gång få besöka Sverige, min
fars och mina förfäders land.«

Heraldica varia

Den som har sett den nya adelskalendern kan inte undgå att lägga märke till hur heraldiken har lyfts fram. Förutom ett nytillkommet avsnitt om heraldik har samtliga vapensköldar ritats
om och återges för första gången i färg, vilket gjort det möjligt
att återge de fullständiga vapensköldarna. Hur arbetet har genomförts redogörs för i kalendern och behöver inte närmare
kommenteras här.
För att eventuellt tillrättalägga vissa missförstånd vill jag bara
påpeka att ett mycket noggrant och omfattande arbete lagts ned
för att få allt så korrekt som möjligt. Som nämns i kalendern gör
vi dock på intet sätt anspråk på att vara ofelbara, utan vi är i stället tacksamma om underbyggda synpunkter kommer oss till
handa, så att eventuella ändringar kan göras i nästa utgåva av
kalendern.
Man bör dock komma ihåg att heraldikens grund är vapenbeskrivningen, och att det är denna och ingenting annat som styr
vapnets komposition. Redan vapenritningen i sköldebrevet är
faktiskt sekundär, och utgör ingen likriktare för hur vapnet
konstnärligt skall återges. Det är faktiskt upp till den heraldiske
konstnären att i enlighet med vapenbeskrivningen utforma
återgivningen, vilken kan ske på flera sätt och i växlande stilarter. Här är det enbart en personlig uppfattning som kan gälla,
om man tycker om framställningen eller inte. Vi vet alla att man
kan ha olika meningar. Även i detta fall är vi dock tacksamma
för synpunkter.

                   
Till ovanstående kan tilläggas att vi i första hand har studerat
originalsköldebreven. Vi är därför mycket tacksamma över att så
många ätter har valt att deponera sina sköldebrev här på Riddarhuset vilket innebär att vi haft möjlighet att konsultera originalkällan.
Jag vill åter igen påminna om möjligheten att i Riddarhuset
kostnadsfritt deponera sköldebrev, vilka förvaras i specialinredda skåp i ett säkert arkivvalv.

                             
I denna samling finns ett antal intressanta vapenritningar för
flera ointroducerade, i högre värdighet upphöjda ätter liksom
en del andra vapenritningar. Samlingen som omfattar både genealogi och heraldik är hopbragt av krigshovrättsrådet greve
Erik Posse (1813–1868), och i detta fall rör det sig om vackra avritningar. Vem som gjort dem och, med några få undantag, varifrån de hämtats är tyvärr okänt.
En fullständig förteckning över de vapenritningar som ingår
kan beställas från Riddarhusets kansli.
Per Nordenvall

Avslutningsvis kan nämnas att Svenska Adelsförbundet i december 2000 och februari 2001 gav Herbert Sandels ekonomiska bidrag för att underlätta familjens ekonomi.
Jag tackar fil. lic. Marianne Sandels för hennes alltid positiva
intresse och ovärderliga stöd i arbetet med att berätta om Herbert Sandels växlingsrika liv liksom författaren Björn Sandels
för hans uppmuntran att vinna klarhet beträffande huvudmannaskapsfrågan för adliga ätten Sandels. Till sist vill jag nämna,
att detta arbete aldrig hade kunnat komma till stånd utan den
värdefulla hjälp med resonemang, korrespondens och översättningar jag erhållit av min hustru jur. dr Ludmila Werkström.



