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M A RT E    : 

bosatte sig efter sjuårskriget i Berlin och lät  uppföra ett slott
i Sacrow i Potsdam,inte långt från Fredrik den Stores Sanssouci,
där han var en ofta sedd gäst. De Hårdska och Wachtmeisterska
vapnen återfanns för övrigt ovanför Sacrows portal ända fram
till , då de ,m ed Geismeiers formulering, ”föll offer för ideologisk trångsynthet”.
Ulrika Wachtmeister dog  och ligger begravd på kyrkogården i Sacrow. Hennes begravning finns skildrad i Theodor Fontanes Wanderungen durch die Mark Brandeburg (band V), i kapitlet
med rubriken Sakrow unter den Grafen Hordt von  bis .
Fyra år senare, , och efter att ha deltagit i det bayerska
tronföljdskriget (‒) gifte Hård om sig med Sophie von
Podewils, dotter till Fredrik den Stores utrikesminister, Heinrich
von Podewils. Genom det giftermålet kom han i besittning av
godset Gross Leuthen med tillhörande slott och byar. I sina memoarer har han för övrigt – i förbigående och närmast som ett
kuriosum – noterat att han i samband med sitt första besök i
Gross Leuthen upptäckte att den plats, där han tjugotvå år tidigare hade tillfångatagits av ryssarna, byn Wiese und Skuhlen,låg
på hans nyförvärvade marker.

Hans sista år, som han framför allt ägnade åt att reformera
skolväsendet och jordbruket i Gross Leuthen, blev av allt att
döma mycket lyckliga, och den gamle krigaren, som under tolv
år deltog i fyra krig, som sårades vid flera tillfällen och som tillbringade två år i ensamcell, avslutar sina memoarer med en liten
anspråkslös dikt, som trots att den präglas av stark medvetenhet
om dödens oundviklighet ändå andas både själsstyrka och tillförsikt:
Las d’éspérer & de me plaindre,
Des grands de la terre & du fort
C’est ici oû j’attends la mort,
Sans la désirer ni la craindre
Johan Ludvig Hård dog lugnt och stilla den  augusti  i sitt
hus på Unter den Linden, korsningen Wilhelmstrasse, och gravsattes i Gross Leuthen.
Peder Hård af Segerstad,fil.dr, docent vid Uppsala universitet

             

Heraldica Varia

Riddarhuset har förvärvat originalsköldebrevet för adliga ätten
von Utfall nr 1502 B, utfärdat den 15 juni 1716 av Konung Carolus (Karl XII) vid högkvarteret i Torpum i Norge. En gren av ätten uppflyttades som kommendörsätt i dåvarande riddarklassen
(andra klassen) 1778 men utdog 1874. Den adliga ätten är utgången på svärdssidan sedan 1973.

                
Många ätter har valt att deponera sina originalsköldebrev på
Riddarhuset där de förvaras i specialinredda skåp i ett av Riksarkivet godkänt valv. Nyligen har följande sköldebrev deponerats:

            

Originalsköldebrevet för adliga ätten Björkenstam nr , utfärdat den  maj  av Konung Carl Johan (Karl XIV Johan) på
Stockholms slott. Ätten är adlad jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, vilket innebär att endast huvudmannen innehar adlig värdighet.
Originalsköldebrevet för adliga ätten Fägerskiöld nr 340, utfärdat den 7 december 1647 av Drottning Christina (Kristina)
på Stockholms slott. Vapnet visar i blå sköld en balkvis ställd hillebard med skaft och frans av guld och klinga av silver mellan
två dubbla röda rosor.
Friherrebrevet i original för friherrliga ätten Fägerskiöld nr 97,
utfärdat den 22 september 1692 av Konung Carolus (Karl XI) på
Stockholms slott. I det friherrliga vapnet har hjärtskölden fått
ett annat utseende än i det adliga vapnet,nämligen att fältet är i
guld och hillebarden helt i blått. Ett mera korrekt heraldiskt
återgivande.
Originalsköldebrevet för adliga ätten von Schoting nr 1830. Ätten adlades den 4 augusti 1727 av Konung Friedrich (Fredrik I)
enligt beslut i Kungliga Palatset i Stockholm (slottet hade ju brunnit 1697 och kungafamiljen bodde i Wrangelska palatset på Riddarholmen). Sköldebrevet är dock utfärdat först den 10 september 1777 av Konung Gustaf (Gustav III) på Drottningholms slott.
Vi vill ännu en gång påminna om möjligheten att på ett
tryggt och säkert sätt och utan kostnad deponera sköldebreven
på Riddarhuset. Kontakta gärna riddarhusgenealogen för närmare information.

Genom beslut av Riddarhusdirektionen den 4 september 2002
har efter omfattande forskningar ättlingarna till sergeanten Carl
Henrik Lagerbielke (1753–1817) erhållit tillstånd att införas på
den 1937 utslocknade adliga ätten Lagerbielkes nr 1378 stamtavl a .Ä t ten har därigenom återupplivats.

                 
Den XXV. internationella kongressen för genealogi och heraldik
ägde rum i Dublin 16–21 september 2002 varvid Riddarhuset
representerades av undertecknad. Förhandlingarna hölls i Dublin Castle som delvis byggts om till mycket moderna konferenslokaler. Bland de genealogiska ämnena diskuterades bl.a.
DNA-forskning, teknologiska hjälpmedel ,a rk ivens innehåll och
tillgänglighet, och bland de heraldiska ämnena bl.a. sköldformer, konstnärlig utveckling och heraldik kontra logos.
Intressanta utställningar var arrangerade på Heraldiska museet och Nationalbiblioteket. En utflykt gjordes till Kilkenny där
slottet, som härstammar från normandisk tid men genomgått
en hård renovering på 1800-talet, visades. Vidare gjordes ett besök i katedralen som har omfattande heraldiska samlingar.
I allt en mycket givande kongress och särskilt roligt var det att
få besöka Dublin och Irland. Nästa kongress äger rum 2004 i
Brügge i Belgien.
Per Nordenvall, riddarhusgenealog



