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Heraldica Varia
              
För två år sedan anordnades för första gången
den Nordiska heraldikerkonferens en i Kalmar. Den andra Nordiska heraldikerkonferensen hölls i Åbo den ‒ maj i år där alla
länder utom Island var representerade. Temat
denna gång var vår äldsta heraldik. En intressant genomgång av heraldikens framväxt presenterades från de olika länderna såväl vad
gäller kungliga, kyrkliga och personliga vapen. Nästa konferens blir i Oslo om två år.

          
De tionde Svenska Historiedagarna avhölls i
Linköping ‒ september i år. Att de hölls
där berodde förstås på kopplingen med firandet av Heliga Birgitta som ett seminarium behandlade. Bland intressanta seminarier kan
nämnas ”Historiedidaktik. Varför är medeltiden viktig? Historiedidaktiskt samtal”, ”Aktuellt från den unga forskningsfronten. Beijerstipendiaterna”, ”Katolskt och ortodoxt klosterliv” och ”Världens mått: Hur metersystemet förändrade världen”. Fredagen avslutades
med en visning av och mottagning på Östergötlands museum, och lördagen med en kortare visning på Vadstena slott. Den sista dagen
ägnade vi åt en heldagsutflykt till Visingsö.
Där besökte vi bl.a. ruinerna av Visingsborg,
Brahekyrkan med intressanta heraldiska vapen, och Näs borgruin vilken till största delen
eroderat ned i Vättern.

                 
Efter historiedagarna ägnade jag några dagar
åt forskningar i Landsarkivet i Vadstena. Det
gällde rättelser och kompletteringar av flera
ätters stamtavlor.

    
I den nya adelskalendern kommer över hundra nya vapen att presenteras tillsammans
med ingresser för i utlandet levande ätter.
Vapnen är utförda enligt samma system som
de i den föregående kalendern redovisade.

                 
Många har hört av sig om möjligheten att
deponera sköldebreven på Riddarhuset. Vi
vill därför påminna om denna möjlighet att
på ett tryggt och säkert sätt och utan kostnad
förvara sköldebrevet här på Riddarhuset.
Per Nordenvall, riddarhusgenealog
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M A RT E    : 

Svenska Adelsförbundet
           grundades
 med syfte att vara en för svensk adel
sammanhållande länk. Förbundet kan se tillbaka på en omfattande och skiftande verksamhet. Under en period hade Förbundet
egna klubblokaler men också olika underavdelningar, bl.a. en jaktklubb. Ett viktigt inslag
i Förbundets verksamhet har alltid varit dess
karitativa arbete bland sjuka och äldre. Ett uttryck för detta var det hem för äldre som inrättades och drevs i Saltsjöbaden.
Vid sidan härav utgav Förbundet under
många år tidskriften Arte et Marte ,s om senare
slogs samman med Riddarhusets publikation
Meddelanden från Riddarhuset. Vid tiden för
Förbundets tillkomst var Riddarhuset inte den
livaktiga institution som det är i dag och Riddarhuspalatset stod inte alls öppet för adelns
medlemmar såsom i dag. Adelsförbundet
medverkade betydligt till nya former för sammanhållning adelns medlemmar emellan.
Förhållandet mellan Riddarhuset och
Adelsförbundet är mycket gott. Under en följd
av år har flera av Riddarhusets högsta tjänstemän, riddarhussekreterarna, ingått i Adelsförbundets styrelse. I det sammanhanget kan
nämnas att värdefulla inventarier i Riddarhuspalatset överlämnats till Riddarhuset i gåva
från Adelsförbundet.
Under de senaste åren har Adelsförbundet
och dess Blomster- och Hyllningsfond varit
huvudsakligen inriktade på att hjälpa behövande adliga personer. Det har mestadels skett
i form av skattefria ekonomiska understöd.
Förbundet har genom sin Blomster- och
Hyllningsfond möjlighet att gripa in då snabb
hjälp behövs. Det kan vara fråga om akut
tandvård, nya glasögon konvalescens, rekreation etc. För att få mer omfattande ekonomisk hjälp krävs att mottagaren är behövande i skatterättslig mening. Men vid sidan härav har Adelsförbundet alltid viss möjlighet att
med andra skattefria mindre gåvomedel hjälpa en behövande. Även viss social eller juridisk hjälp går att få utan kostnader för den
hjälpsökande. Om man behöver hjälp kan
man vända sig till Adelsförbundet med adress
Riddarhuset, Box ,   Stockholm, eller
per telefon till skattmästaren friherre Per
Sparre, ‒  , eller sekreterare Ulf Gyllenhammar, ‒  . Man ska då veta att
Adelsförbundets styrelse handhar alla hjälpärenden under absolut sekretess såvitt gäller



de sökandes hälsoförhållanden och ekonomiska eller juridiska situation.
Förutom sitt aktiva hjälparbete har Adelsförbundet platser för adliga personer på
Nockebyhem i Stockholm, Sällskapet Vänner
till Pauvres Honteux. Bakgrunden härtill var
att Adelsförbundet, då dess gamla hem för
äldre i Saltsjöbaden avvecklades, köpte platser
på Nockebyhemmet.
Förmedlingen av dessa platser sker enligt
de regler som gäller för Sällskapet, bl.a. får en
sökande inte vara äldre än  år. Sällskapets
styrelseordförande ingår i Adelsförbundets
styrelse.
Ett mycket uppskattat inslag i Adelsförbundets verksamhet är de tesamkväm som
anordnas i maj varje år på Riddarhuset. Till
dessa inbjuds personer tillhöriga adeln som
det året fyller  år med en följeslagare och
som bor i Stockholmsområdet, d.v.s. de vars
postnummer börjar med . Vid dessa sammankomster visas Riddarhuset och någon i
styrelsen berättar initierat om adeln och Riddarhuset. Även utanför Stockholmsområdet
bosatta adliga -åringar är välkomna.
Adelsförbundet stöder också RAUK,
adelns ungdomsklubb. Ett närmare samarbete är under utarbetande. Likaså stöder Adelsförbundet Riddarhussällskapet, en ideell förening för sällskaplig samvaro. Det sällskapet
är genom sin ordförande representerat i
Adelsförbundets styrelse.
Men Adelsförbundet är också ett forum
för kvinnor som hör till adeln. I förbundets
styrelse ingår f.n. tre kvinnor och styrelsen
har sedan i våras nöjet att till sina sammanträden kalla en medlem av RAUK, adelns
ungdomsklubb.
Det är lätt att stödja Adelsförbundet. Det
sker enklast genom att bli medlem i Förbundet. Kvinna som man kan vara medlem i Förbundet. Årsavgiften är endast  kronor, som
insättes på Förbundets postgirokonto   ‒.
Ytterligare adliga familjemedlemmar kan
bli medlemmar för endast  kronor per år.
Men bidrag vid sidan härav mottages naturligtvis tacksamt. Ju fler medlemmar och ju
större resurser Förbundet har desto tyngre
väger dess ord.
Gustaf Lagerbjelke, ordförande

