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Är hon inte lite väl anspråkslös när hon

hävdar sin omärkvärdighet? Hon tycker fak-

tiskt inte det, och hennes resonemang låter

helt uppriktigt:

– De flesta har potential att göra akademisk

karriär, eller att forska eller studera vidare.

Alla vet inte om det, eller har inte kunnat fort-

sätta studera. Jag har haft den stora turen att

ha fått både möjlighet och vilja till det.

Ja, så är det, kan man läsa i hennes gedigna

levnadsbeskrivning, lång som för en gammal

professor. Hon har dessutom hunnit med 

utlandsvistelser i USA och Frankrike som har

gjort att hon obehindrat både talar och fors-

kar även på engelska och franska.

Adliga ätten von Gertten nr 749, ursprungligen

från Reval (Tallinn), adlades av drottning 

Kristina 1643. Hur ser Christina von Gertten

på sitt adelskap? Hon snurrar på sin vapen-

ring, av guld med en graverad sten, och säger

att hon ibland har haft bekymmer med det, på

grund av att hennes efternamn kan vändas till

andra ord som menas vara skämtsamma men

blir hånfulla. Så var det under hennes skoltid,

och även på universitetet.

– Det förvånade mig att en vuxen man där

tillät sig att göra narr av mitt efternamn, säger

hon.

Hon har tvingats konstatera att fördomar

finns om många grupper i samhället, om aka-

demiker, om andra yrkeskategorier, om adel.

Men visst kan en del människor bli positivt

inställda när de möter en person med ett 

adligt namn, säger hon. Egentligen är det inte

så roligt det heller, bäst vore att det inte fun-

nes en skillnad:

– Vi har alla en historia, adlig eller inte, och

vi kan alla vara stolta över den.

Själv brukar hon säga på skoj att det hon

inte kan om sin egen släkts historia vill hon

kompensera genom att försöka skapa nutids-

historia med en genombrytande forskning.

Närmast ska hon söka en ny forskartjänst i

Europa, det finns inte tillräckligt med tjänster

i Sverige inom hennes område, och det bekla-

gar hon. Risken finns att Sverige förlorar goda

forskare, men det gäller inte Christina von

Gertten. Hon tänker återvända till sitt foster-

land, till skogarna och dansen och familj och

vänner.

Och kanske genomför hon en dag sin öns-

kedröm:

– Jag skulle så gärna vilja inleda en av mina

föreläsningar med en riktigt eldig flamenco! �

kongresser
Efter sommaren 2007 har jag haft det stora

privilegiet att få delta i två kongresser.

Den första var den 22 Internationella 

kongressen för vexillologi (flaggor) i Berlin

den 6–10 augusti. Att efter drygt trettio år

återse Berlin var i sig en upplevelse. Samman-

komsterna ägde rum på det nyrestaurerade

Tyghuset vid Unter den Linden, där i dag 

Tyska Historiska Museet är inrymt. Där fanns

en mycket intressant utställning med fanor

och konstverk från olika epoker fram till våra

dagar. Det bjöds på en stor variation av före-

drag, bland annat ett om de amerikanska 

indiannationernas flaggor, ett om Berlins 

vapen och flagga, ett om det påvliga Schwei-

zergardets vapen och flaggor, ett om de tyska

nationalfärgerna svart, rött och gult, ett om

tjugo principer för utformandet av national-

flaggor samt ett om japansk heraldik och 

japanska flaggor – ett mycket stort och intres-

sant utbud. En dag ägnades åt en utflykt i

Potsdam med besök vid Sanssouci och slottet

Cecilienhof, där Potsdamkonferensen hölls

1945. Nästa kongress kommer att äga rum om

två år i Yokahama i Japan.

Den andra kongressen var det 15 Inter-

nationella kollokviet för heraldik. Det ägde

rum den 3–6 september i den lilla tyska sta-

den Xanten, som ligger i Rhenlandet nordväst

om Duisburg, nära den holländska gränsen

och orterna Arnhem och Nijmegen. Temat

var höghetstecken med föredrag om bland

annat Danmarks kronor, Norges krona, itali-

enska höghetstecken, katolska kyrkans heral-

dik i Norden samt höghetstecken i kanaden-

sisk heraldik – ett något specialiserat men nog

så intressant tema. I samband med kollokviet

hade även den Internationella heraldiska aka-

demien sitt möte.

d onation
Direktör Tomas Gahn, Stockholm, och advo-

kat Sigvard Orander, Lidingö, har donerat två

värdefulla och utförliga bokverk från 1858

respektive 1911 och 1914 om ätterna von 

Bülow samt en del tryckta handlingar från

släktföreningen 1902–1924.

dep osition
Ambassadör Johan Nordenfelt, Stockholm,

har deponerat originalsköldebrevet för adliga

ätten Nordenfelt nr 1662. Överkommissarien

och brukspatronen Johan Norijn (1676–

1725) adlades den 28/9 1719 i Stockholm 

av drottning Ulrika Eleonora med namnet

Nordenfeldt och introducerades 1720 under

nuvarande nr 1662. Hans ättegren utgick dock

på svärdssidan den 17/5 1773.

Emellertid hade Johans yngre broder,

brukspatronen Olof Norijn (död 1724) adlats

den 23/3 1720 i Stockholm av drottning Ulrika

Eleonora med samma namn och vapen som

den äldre brodern och skulle innefattas i den-

nes sköldebrev och introducerades den 15/10

1723 under samma nummer.

En tredje broder, överstelöjtnanten Nils No-

rijn (1684–1762) adlades den 4/8 1727 med nam-

net Nordenswerd och introducerades samma

år under nr 1825. Han slöt själv sin ätt. �

Per Nordenvall, riddarhusgenealog

Heraldica Varia

Adliga ätten nr 1662 Nordenfelt. 
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