


Hos den landsomfattande butikskedjan Duka
säljs glas och porslin med en sjuuddig stjärna
som dekoration. Det är samma sjuuddiga
stjärna som pryder ätten Gyllenstiernas va-
pensköld. Dessutom finns en variant av det
Gyllenstiernska  släktvapnet på flera av butiks-
kedjans förpackningar – en gyllene sjuuddig
stjärna på en blå sköld krönt av en grevlig kro-
na. Bortsett från två inbuktningar på sidorna
och årtalet 1705 under stjärnan samt det fak-
tum att den enda kvarlevande grenen av ätten
Gyllenstierna är friherrlig, är det en kopia av
vårt släktvapen.

Bakgrunden till vapenstölden är att Duka-
kedjans ägare, den norske finansmannen Atle
Brynestad, för några år sedan förvärvade Ste-
ninge slott utanför Märsta. Carl Gyllenstierna,
den förste kände ägaren av Steninge, lät år
1705 uppföra slottet, ritat av Nicodemus Tes-
sin d.y. Därmed anser tydligen Atle Brynestad
att det är i sin ordning att hans företag använ-
der det Gyllenstiernska släktvapnet som varu-
märke i affärsverksamheten. Redan innan va-
rumärket inregistrerades hos PRV i maj 2000
prydde det inte bara glas och porslin utan även

trycksaker och annonser för Steninge Slott AB.
Fem invändningar har inkommit till PRV,

bland andra från Statsheraldikern, Riddarhu-
set och Gyllenstiernska släktföreningen. I vår

invändning påtalade vi det orimliga i, att vi
som är medlemmar av släkten skulle hindras
att använda vårt eget släktvapen som varu-
märke ifall detta skulle bli aktuellt. Vi under-
strök också att en inregistrering skulle få pre-
judicerande verkan, varefter det skulle bli fritt
fram för näringsidkare att inregistrera vilket
släktvapen som helst, till exempel det Berna-
dotteska. Allt ifrån korv till pornografi skulle
då kunna saluföras med lite ”adlig glans”.

Vi väntar fortfarande på besked från PRV.
Riddarhuset har lovat bistå oss ifall det blir
aktuellt med ett överklagande till Patentbes-
värsrätten.

Under tiden vill vi uppmana alla ätter:
Skydda ert släktvapen! Inregistrera det som
varumärke hos PRV innan det är för sent.

Tove Gyllenstierna, ordförande i 
Gyllenstiernska Släktföreningen

Information om varumärkesskydd finns på 
PRV hemsida http://www.prv.se/guiden/varu-
guiden/index.html 
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En samling välskrivna porträtt av svenska
diplomater under 1900-talet har utkommit i
bokform med professor Gunnar Artéus och
ambassadör Leif Leifland som redaktörer. I
förordet sägs att huvudsyftet med boken inte
är att teckna ett antal individporträtt utan
snarare att porträttera en yrkeskår. Flera av de
omskrivna tillhör adliga ätter. Många har
gjort viktiga insatser för vårt land och interna-
tionellt. Bland dessa kan nämnas Einar af
Wirsén, Christian Günther, Carl Hamilton,
Leif Belfrage och Harald Edelstam. Allt är nu
historia men samtidigt viktig nutidshistoria,
inte minst de avsnitt som behandlar Sverige

och landets förhållanden till främmande
makter under andra världskriget.

Gustaf Lagerbjelke, jur.dr, hovrättsråd

Svenska diplomatprofiler under 1900–talet.
Red. G. Artéus och L. Leifland. 468 s., illustre-
rad. Probus Förlag 2001.

    


Sankt Eriks gloria ter sig något oputsad, när
fil.dr Lars Ericson har rett ut vad som är san-
ning och myt i de vetenskapliga eller sagolika
berättelserna om Stockholms skyddshelgon.

Denna livfulla skildring av 1100-talets po-

litiska och religiösa kraftfält har Erik den heli-
ge som nav för debatten om honom genom ti-
derna. ”När Erik den helige förvandlades från
ett personhistoriskt till ett legendhistoriskt
problem” heter artikeln som inleder Genealo-
giska föreningens tidskrift Släkt och hävd nr
2–3 2001. Hela utgåvan är en festskrift till för-
re riddarhusgenealogen Pontus Möller med
anledning av hans 80-årsdag. Den är egentli-
gen en bok vars milt grågröna omslag inte ger
någon antydan om det spännande innehållet.

Ett annat kapitel handlar om medeltids-
vapnens korrekta beskrivning. Författaren,
heraldikern fil.dr Jan Raneke medger sin be-
svikelse över att i övrigt framstående genealo-
ger ofta nonchalerar den beskrivningsteknik
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