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Heraldica Varia
d o nat i o n e r
Fru Elisabeth Wilkens, Lidingö, har donerat
tre vapenstampar samt stampavtryck för adliga ätten Reuterskiöld.
Kriminalinspektör Jan Silfverhielm, Ystad,
har donerat den i Arte et Marte nr 1⁄2006 omnämnda sigillstampen med friherrliga Ekebladska vapnet samt ett exemplar av Daniel
Gustaf Cedercronas bok Sweriges Ridderskap
och Adels Wapenbok från 1746.
Gustaf von Plomgren, Bromma, har donerat sin mormorsmors, grevinnan Ebba Lagerbjelke, f. Ribbing, förlovningsring från 1858.
Herr Johan Björnstjerna, Djursholm, har
donerat en vackert inbunden avskrift av adliga ätten Björnstjernas sköldebrev.
Herr Claës Fock, Stockholm, har donerat en
inbunden kopia av sköldebrevsavskriften för
adliga ätten Printzsköld.
Direktör Henric Ankarcrona, Stockholm,
har donerat en sigillsamling som tidigare tillhört hans farmors bror, löjtnanten Fritz
Bohnstedt (1882‒1908).

Adliga ätten von Brehmer.

Adliga ätten Hammarberg.

depositioner
Arkitekten Arne Carlheim-Gyllensköld, Bromma, har deponerat originalsköldebrevet för
utdöda adliga ätten Hammarberg från 1683
(se bild), samt ett flertal äldre åtkomsthandlingar. Sekreteraren i Göta hovrätt sedermera
överjägmästaren Gustaf Hammarin (1653‒
1731), adlades den 4⁄6 1683 på Stockholms Slott
av konung Karl XI med namnet Hammarberg
och introducerades den 14⁄9 1686 under nuvarande nummer 1053. Ätten, som hade gemensamt ursprung med utdöda adliga ätterna Ehrencrona och Hammarfelt, uppflyttades den
3⁄11 1778 i andra klassen, riddarklassen, men
utslocknade den 16⁄7 1882 på svärdssidan.
F. bruksdisponenten Melcher Ekströmer, Köpingsvik, har deponerat originalsköldebrevet
för adliga ätten Ekströmer nr 2313. Kungliga
livmedikusen och överläkaren vid Serafimerlasarettet i Stockholm, sedermera professorn
vid Karolinska Institutet och generaldirektören över hospitalen, civila lasaretten och kurhusen i riket, Carl Johan Ekström (1793‒
1860), adlades jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen

Stockholm av konung Fredrik I. Johan von
Brehmers son, även han med namnet Johan
von Brehmer (1677‒1754), upphöjdes 1731 i friherrlig värdighet men tog aldrig introduktion
som sådan, och slöt också ätten på svärdssidan.
Han gjorde Skeinge, sedermera utbytt mot
Hyby, till fideikomiss för sin systerdotters son,
Johan Wilhelm Wrangel, med förbehåll att han
och hans avkomlingar jämte sitt eget namn
även skulle bära namnet von Brehmer.
Till slut vill vi påminna om möjligheten att
på ett tryggt och säkert sätt och utan kostnad
deponera sköldebreven i Riddarhuset. Tag
gärna kontakt för närmare information, tel.
08-723 39 95.

u p p ro p
Adliga ätten Ekströmer.

innehar adlig värdighet, den 28⁄1 1836 på
Stockholms Slott av konung Karl XIV Johan
med namnet Ekströmer.
F. bankdirektören, friherre Otto Wrangel von
Brehmer, Falsterbo, har deponerat originalsköldebrevet för utdöda adliga ätten von Brehmer
nr 1837. Assessorn och änkedrottningens hovkamrerare Johan Brehmer (1650‒ 1707) adlades
den 8⁄7 1705 i Ravitz i Storpolen av konung Karl
XII med namnet von Brehmer, men sköldebrevet utfärdades först den 9⁄3 1731 på Palatset i
13

Åren 1949‒1950 företogs en inventering av vilka originalsköldebrev som då befann sig i privat ägo eller i olika institutioner utanför Riddarhuset. Det har gått lång tid sedan dess och
det skulle vara värdefullt att få aktuella uppgifter om innehavare. Vi skulle därför vara
mycket tacksamma för hjälp från Arte et Martes läsare med att få in uppgifter om var sköldebreven förvaras. Kontakta Riddarhusets genealogiska avdelning, tel. 08-723 39 95.
Per Nordenvall, riddarhusgenealog
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