


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

   
Den XXVI Internationella kongressen för de
Genealogiska och Heraldiska Vetenskaperna
avhölls i Brügge ‒ september. Temat var
»Heritage for the Future«. Kongressen var
mycket välordnad och givande.

De genealogiska föredragen tog bland an-
nat upp hur man använder datorer vid genea-
logisk registrering, hur man kan utnyttja
DNA vid genealogiska undersökningar, och
hur olika arkiv kan fungera som källor.

Bland de heraldiska föredragen kan näm-
nas heraldik i den digitala eran, samt offent-
lig förläning och registrering av vapen i Bel-
gien och Nederländerna. Tilläggas kan att
man än i dag i Belgien adlar cirka  personer
om året.

Jag höll ett genealogiskheraldiskt föredrag
om serafimersköldarna och presenterade
bland annat skölden för den förste svenske
serafimerriddaren som inte var kunglig,
nämligen greve Gustaf Bonde af Björnö
(‒). Vid utnämningen till serafimer-
riddare  hade han varit riksråd ‒

och rikskansliråd ‒, för att  på nytt
bli riksråd.

Det intressanta med serafimersköldarna
är att de påminner om de sköldar för riddar-
na av Gyllene skinnets orden som finns i Sal-
vators- och Mariakyrkorna i Brügge. Att det-
ta inte är någon slump kan bevisas av att Carl
Gustaf Tessin, som var kanslipresident och
drivande i frågan vid ordnarnas införande
, i brev har berättat att han varit i Brügge
och där besökt bland annat dessa byggnader.

Nästa kongress kommer att äga rum om
två år i S:t Andrews i Skottland.

 
Civilingenjören Jan von Axelson, Täby, hu-
vudman för adliga ätten von Axelson nr
, har till Riddarhuset donerat ättens
tysk-romerska adelsbrev i original från 

undertecknat i Wien av kejsar Franz I (regent
‒), även regerande storhertig av 
Toscana och tidigare hertig av Lothringen.

Adelsbrevets pärm är klädd med röd sam-
met och sigilldosan i mässing är försedd med

den kejserliga dubbelörnen med Lothringens
och Toscanas vapen i en kluven hjärtsköld.
På Riddarhuset gläder vi oss mycket åt denna
fina donation.

 
Fru Anna Oleinikoff, född Staël von Holstein,
Stockholm, har i Riddarhuset deponerat fri-
herrebrevet i original för friherrliga ätten 
Staël von Holstein nr . Brevet är utfärdat i
Stockholm  av drottning Ulrika Eleonora.
Det stora majestätssigillet förvaras i en behål-
lare av metall. Sigillet är dock inte drottning-
ens eget utan hennes brors, Karl XII:s. Pärmen
är klädd med blå sammet. Tillsammans med
brevet ligger originalresolutionen om friherr-
lig värdighet, även den undertecknad av drott-
ningen.

Fru Margit von Bahr, Stockholm, vars mor
var född von Schwerin, har i Riddarhuset de-
ponerat friherrebrevet i original för friherrliga
ätten von Schwerins nr  numera utdöda
äldre gren. Brevet är utfärdat i Lund  av
Karl XII. Sigillet förvaras i en dosa av trä och
pärmen är klädd med blå sammet.

Vi är glada åt att få förtroendet att förvara
ätternas deponerade sköldebrev här på Rid-
darhuset, och vill passa på att påminna andra
ätter om att denna möjlighet finns och detta
utan kostnad.

Per Nordenvall, riddarhusgenealog
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Riddarhusets stamtavlor överfördes  till
digital form. Behovet av konformitet i mate-
rialet gjorde att ett särskilt projektarbete in-
leddes  och avslutas nu i höst . Här-
vid har de i Sverige levande ätterna och ätte-
grenarna genomgåtts. Ett nytt treårsprojekt
har nu inletts och ska främst omfatta de i ut-
landet levande ätterna och ättegrenarna och
därefter de utdöda ätterna.

Att det finns brister och även felaktigheter
i materialet är ingen hemlighet. Riddarhuset

försöker att med jämna mellanrum då anled-
ning uppstår revidera och komplettera stam-
tavlorna genom källkritiska forskningar.
Detta är dock ett mycket stort och tidskrä-
vande arbete. Därför är det av oerhört stort
värde om vi kan få hjälp av intresserade
medlemmar i ätterna och andra enskilda for-
skare. Så är det också i många fall där vi fått
värdefull hjälp.

På senaste adelsmötet motionerade Stel-
lan Pauli om möjligheten att genomföra ett
genealogiskt seminarium om stamtavlorna
och deras förbättrande, något som både Rid-
darhuset och adelsmötet ställde sig bakom.

Därför vill Riddarhuset redan nu inbjuda
till ett seminarium söndagen den  mars
 klockan .‒..

Programmet i stort är att förmiddagen
ägnas åt stamtavlorna. Därefter bjuder Rid-
darhuset på lunch. Eftermiddagen ägnas åt
släktföreningarna som då kan diskutera ge-
mensamma frågor.

Högst två representanter per ätt kan bere-
das plats och antalet deltagare är begränsat.

Plats bereds enligt anmälningsordning.
Anmälan sker till riddarhusgenealogen Per
Nordenvall, Riddarhuset, Box ,  

Stockholm, telefon -  ; fax -  ;
eller e-post per.nordenvall@riddarhuset.se,
från vilken även upplysningar kan erhållas.
Anmälan skall vara Riddarhuset tillhanda se-
nast  februari . Av anmälan ska namn
på deltagande person, vilken ätt som repre-
senteras, postadress, relevanta telefonnum-
mer och i förekommande fall e-postadress
framgå. Vi är också tacksamma för aktuella
uppgifter om släktföreningarnas ordförande
och sekreterare.

Väl mött till ett förhoppningsvis givande
seminarium!

Henrik von Vegesack Per Nordenvall
riddarhussekreterare riddarhusgenealog
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