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Adelskalendern 2007

Heraldica Varia
n y f ö rv ä rvat s k ö l d e b r ev
Riddarhuset har förvärvat originalsköldebrevet för utdöda adliga ätten Sölfwerberg (Silfverberg) nr 1111.
Kapteningenjören Sven Larsson adlades
med namnet Sölfwerberg den 13 maj 1687 av
Karl XI och introducerades 1689. Sven Larsson (Sölfwerberg) avled 1727 och hans vapen
sattes upp i Rö kyrka i Roslagen. Ätten dog ut
med hans sonsons son grosshandlaren Magnus Didrik Silfverberg (1786–1852), vilken inrättade en fond med pensioner åt fattiga på
Riddarhuset.
Sköldebrevet är mycket välbevarat, dock
saknas locket till den av trä snidade sigilldosan. Vapenbildens färger är också mycket väl
bibehållna. Skölden är delad i blått och guld,
med tre balkvis ställda strömmar av silver i
övre fältet och tre berg av naturlig färg i nedre
fältet. Hjälmprydnaden består av två brinnande korsvis ställda facklor (av guld), emellan vilka står en (störtad) stjärna av silver.

d o nat i o n e r
Greve Alarik Wachtmeister af Johannishus,
Halmstad, har donerat en servettring av silver
som tillhört hans far konteramiralen Alarik
Wachtmeister (1890–1953). Namnen på fartyg
som fadern tjänstgjort på finns ingraverade
på servettringen.
Framlidna fröken Gunilla Reuterskiöld
(1920–2004), Bromma, har donerat två guldringar och ett guldarmband med släktvapnet
i sten, två ringar med initialer, fyra stampar
med enbart släktvapnet och en stamp med
både släktvapnet, alliansvapen och friherrekronan, samt tre stampar med andra vapen.
Fru Ingrid Löfgren, Hässelby, har donerat
en samling porträtt, silhuetter och miniatyrer
av medlemmar av ätterna Geete och von Hohenhausen.
Herr Curt Reichenberg och fru Greta Jacobsson född Reichenberg, Stockholm, har
donerat handlingar rörande ätten Roos af
Hjelmsäter.

deposition
Sparreätternas släktförening har genom ordföranden friherre Per Sparre, Stockholm, deponerat tre kistbeslag vilka tillhört de helt
förmultnade kistorna för medlemmar av

Sparreätten i dess gravvalv i Ytterjärna kyrka.
De omhändertogs vid en renovering år 2000.
Den första plåten av försilvrad koppar upptar
namn, titel och födelse- och dödsår för kornetten Erik Adolf Sparre (1663–90). Det intressanta är att han tidigare var okänd men
nu har kunnat föras in på stamtavlan. Den
andra plåten av försilvrad koppar utgöres av
det friherrliga sparreska vapnet. Den tredje
plåten verkar vara av försilvrad mässing och
består av en dödskalle, två korslagda benknotor och krigiska attribut.

i sverige utdöd ätt
Med fru Margareta Berthels, född Treffenberg,
bortgång den 26 september 2005 har adliga
ätten Treffenberg nr 1113 utdött även på kvinnosidan. Den utgick på manssidan den 17 september 1984. Det finns dock en möjlighet att
ätten kan fortleva i Australien och USA, men
detta är ovisst.

heraldik i österled
Den 4–11 september hölls XIV Internationella
Heraldiska Kollokviet i S:t Petersburg, där jag
hade den stora glädjen och nöjet att få delta.
Temat var ett ur flera aspekter intressant
ämne, nämligen ”Heraldry and Woman”. Under kollokviet hölls mer än trettio föredrag
som täckte olika tidsepoker och aspekter. Jag
höll ett föredrag om vapnen för de kvinnliga
innehavarna av Serafimerorden, vilket passade bra just i S:t Petersburg eftersom kejsarinnan Katarina II av Ryssland var den första
kvinnan som fick orden. Föredragen hölls i
teatern i Eremitaget. En kväll fick vi här även
se en balettföreställning. Studiebesök gjordes
på Eremitaget, Vinterpalatset, Gardesmuseet
och Nationalarkivet, liksom på flera av
lustslotten, däribland Peterhof och Konstantinpalatset i Strelna. Det senare har restaurerats efter att ha varit utblåst sedan andra
världskriget för ryske presidentens räkning
och inhyser en mycket fin heraldisk utställning.
Vid Internationella Heraldiska Akademiens möte som hölls under kollokviet blev
statsheraldikern Henrik Klackenberg och undertecknad invalda däri.
Per Nordenvall, riddarhusgenealog
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Nästa år börjar arbetet med den 104:e upplagan av Sveriges Adelskalender. 1854 gavs den
första i raden ut, då med Gabriel Anrep som
redaktör. Den nya utgåvan beräknas komma
ut i december 2006. En nyhet i 2007 års utgåva är att de 103 ätter som fortlever utomlands
nu även kommer att redovisas med personbestånd. Vapen och ingresser för dessa ätter
infördes redan i Adelskalendern 2004 som ett
led i Riddarhusdirektionens strävan att redovisa all adel tillhörande Sveriges Riddarhus.
En annan nyhet är att ättenamnens stavning
enligt sköldebrevet kommer att skrivas ut i
ingresserna. Nytt för denna utgåva blir även
att medlemmarnas officiella och halvofficiella
kungliga medaljer i silver (med Konungens
bild och kunglig krona) får upptas. Förutom
nytt omslag och nya illustrationer kommer
kalendern att kännas igen, vapnen kommer
fortfarande vara i färg och kalendern förses
med läsband även denna gång.
Adelskalendern är ingen biografisk handbok eller släktkrönika i egentlig mening utan
den matrikel som Riddarhusdirektionen skall
uppföra inför varje Adelsmöte. Kalendern
skall visa ätternas huvudmän och vem som
kan komma ifråga att representera ätten. Med
sin korta aktualitet (tre år) skall den ge en bild
av ättemedlemmarnas biografiska nuläge.
Under februari månad kommer varje familj att få ett korrektur med de egna uppgifterna från Adelskalendern hemskickat till sig
(ett korrektur per hushåll). Det är viktigt att
kontrollera uppgifterna och ändra vid felaktighet eller lägga till uppgifter om nuläget. Ge
hellre detaljrika uppgifter än knapphändiga,
all information tas till vara. Korrekturet skall
skickas till Riddarhuset även om uppgifterna
stämmer.
Riddarhuset erhåller uppgifter om medlemmarna från folkbokföringen. Alla inkomna uppgifter kontrolleras mot folkbokföringen och alla namn stavas enligt den. Det är
därför viktigt att medlemmar som vill stava
sitt namn på annat sätt ändrar hos Skatteverket eller Patent- och registreringsverket.
Eftersom folkbokföringen endast visar adressändringar inom Sverige så måste utomlandsboende medlemmar som flyttar meddela Riddarhuset!
Marianne Setterblad, redaktör för
Adelskalendern

