


A R T E E T M A R T E     : 

Paris borgmästares inbjudan till lunch i stadshuset. I sitt tal be-
tonade han friheten och vikten av att kunna kämpa tillsammans
när den hotas. Orsaken till att vi var samlade var att våra förfä-
der hade gjort just detta, men än i dag ställs den internationella
solidariteten på spel när friheten hotas i olika delar av världen.

Mötet i Paris pågick i fem dagar och förutom obligatoriska
mötesförhandlingar ingick också bland annat besök med krans-
nedläggning vid såväl La Fayettes grav som Den okände solda-
tens grav vid Triumfbågen. Ett tecken på hur viktiga de historis-
ka kontakterna är var också att hela delegationen som uppgick
till cirka tvåhundrafemtio personer bemöttes som stadens och
statens gäster. Det betydde bland annat att vi inte hade några
som helst problem med den intensiva stadstrafiken. De chartra-
de bussarna ledsagades vid varje tillfälle av en kader motorcykel-
poliser som satte alla kända, och säkert dessutom några okända,
trafikregler ur spel för att lotsa oss fram på smidigaste sätt.

Självklart kan man diskutera tanken med en ärftlig orden.
Men i tvåtusentalets vardag behöver vi alla forum för stärkande
och upprätthållande av internationella kontakter. Cincinnatior-
den är ett sådant.

Christopher von Stedingk 

Curt von Stedingk, född år 1746 i svenska Pommern, fick ett långt liv och en

märklig levnadsbana. Hans soldatliv började redan när han som trettonårig

fänrik deltog i slaget vid Stralsund. Han tillhörde senare det kungliga svenska

regementet i Frankrike, Royal Suédois, och stred som fransk frivillig i kriget

mot engelsmännen i nordamerikanska frihetskriget. I Frankrike hörde han till

kretsen kring Ludvig XVI och Marie-Antoinette, och Gustav III, som han träf-

fat redan som barn, gjorde honom till sin förtrogne. Han återvände till Sveri-

ge 1787 och blev general med stora framgångar i Gustav III:s krig mot Ryss-

land. Som svensk ambassadör i S:t Petersburg vann han stor aktning hos både

Katarina den stora och Alexander I. År 1812 utnämndes han till fältmarskalk

och ledde den svenska armén i slutstriderna mot Napoleon.
(Från omslaget till Carl Henrik von Platens biografi Stedingk, utgiven på
Atlantis 1995.)

Heraldica Varia

   
Originalsköldebrevet för adliga ätten Celsing, nr 1560 C, har de-
ponerats på Riddarhuset av ättens huvudman Lars Celsing i Li-
dingö. Särskilt intressant med brevet är att adlandet skedde 1718
1/9, men på grund av konung Karl XII:s mellankommande död
utfärdades det först 1719 23/3 av drottning Ulrika Eleonora.

Vi vill än en gång påminna om möjligheten att på ett tryggt
sätt och utan kostnad deponera sköldebreven på Riddarhuset
där de förvaras i specialinredda skåp i ett säkert arkivvalv.

 
Fru Inger Keiler i Värmdö har till Riddarhuset donerat sin an-
moders Maria Tham, född Kuylenstierna (1853–1876) samling
med sigillavtryck, vilken bl. a. innehåller Gyllenhielmska vapnet.

     
Styrelsen för Societas Heraldica Scandinavica hade den 12–13
maj anordnat en heraldisk konferens som hölls på Kalmar slott
med deltagare från samtliga nordiska länder förutom, tyvärr, Is-
land. Temat var framför allt det rättsliga skyddet för olika typer
av vapen. Härvid konstaterades hur olika lagstiftningen är i de
olika länderna, samt att skyddet för släktvapen är så gott som
obefintligt. Detta manade till att undersöka huruvida någon änd-
ring kan ske på detta område. För att fullfölja detta, och för att ta
upp andra heraldiska frågor, beslöts att en heraldisk konferens på
försök skulle hållas vartannat år och nästa gång i Åbo år 2003.

   
I månadsskiftet augusti-september genomfördes ett besök i Ne-
derländerna som omfattade dels genealogisk forskning i Haag,
dels deltagande i XII. Internationella Heraldiska Kollokviet i
Groningen.

I programmet i Haag ingick forskningar främst vid kontoret
för Adelns Höga Råd samt vid Centrala Byrån för genealogi.
Härvid erhölls betydelsefulla kompletteringar rörande friherrli-
ga ätten Creutz, varav en ännu levande gren naturaliserats i Ne-
derländerna, och sannolikt utdöda adliga ätten af Hasselgren.
Beträffande den senare krävs dock ytterligare forskningar på
plats i Amsterdam. En numera utdöd familj som naturaliserats
som adlig i Nederländerna vid namn von Wrangel auf Linden-
berg, har gjort gällande en härstamning från friherrliga ätten
Wrangel af Lindeberg. Härledningen förekommer faktiskt i
både nederländska och tyska kalendrar, men har dock enligt
min mening inte helt nöjaktigt kunnat bevisas. I vistelsen ingick
även besök vid Kungliga Husarkivet och Ordenskansliet samt
vid ordensmuseet på slottet Het Loo vid Apeldoorn.

Vid kollokviet i Groningen var temat uppkomst, påverkan
och utveckling av regional heraldik. Särskilt intressant var de ad-
liga vapnens betydelse i sammanhanget. En dag ägnades åt ut-
flykt varvid två ”vattenslott”, dvs. slott med vallgravar, och en
kyrka besöktes. Den senare hade brukats som familjekyrka och
var fylld med heraldik av olika slag från flera sekler, t.ex. glasfön-
ster, begravningsvapen, gravmonument och stamvapen.

Per Nordenvall, riddarhusgenealog
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