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Sammanfattning
Heraldik betraktas ofta som historisk hjälpvetenskap. Men heraldik, som har sina rötter i 
medeltiden,  hör inte bara till  det förflutna – heraldik är en levande fenomen. Många 
personer använder sig flitigt av sina släktvapen, och även nya släktvapen antas ständigt. 
Rättsliga tvister kring släktvapenrätt hör till dåtida juristernas vardagliga mat. I dagens 
Sverige står släktheraldik utanför rättslig reglering och detta innebär en hel rad problem. 
Bl.a.  problem med rättsligt  skydd  för  släktvapen.  Syfte  med  uppsatsen är  att  belysa 
problematiken samt försöka hitta en rättslig lösning. En traditionell juridisk metod har 
använts under uppsatsens skrivande. Uppsatsen resulterar i konstaterande av avsaknad 
av rättsligt skydd åt släktvapen i dagens Sverige. Dessutom innehåller uppsatsen även 
förslag till möjliga åtgärder. 
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1. Inledning
I början av 2000-talet registrerade Patent- och registreringsverket varumärke nr. 337718 
vilket,  som invändarna åberopat,  bestod av ättens  Gyllenstiernas  vapen.  Det var helt 
klart  från  heraldiska  synpunkten  att  det  var  frågan  om  usurpering  och  otillbörligt 
användning  av  den  ovannämnda  släktens  vapen.  Däremot  stod  frågan  angående 
förhållande mellan heraldiska regler och den gällande rätten öppen. Genom detta ärende 
gjorde frågan om släktvapenrätten sin återkomst på den juridiska scenen i Sverige. 

Med tanke på det stora antal av personer som för sina vapen i dagens Sverige (till vilka 
även  författare  hör),  samt  den  uppmärksammade  tvist  mellan  Gyllenstiernska 
släktföreningen  och  medparter  mot  Steninge  Slott  AB  som  registrerade  det  redan 
nämnda varumärket, förefaller det intressant att studera ämnet lite närmare och ta reda 
på vilka regler som kan tänkas åstadkomma rättsligt skydd för släktvapen och hur det 
förhåller sig i verkligheten. 
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2. Syfte och avgränsning
Syfte med uppsatsen är att studera vilka lagregler  som kan åstadkomma rättsligt skydd 
för släktvapen i dagens Sverige. I avsaknad av lagstiftning som är avsedd att användas 
på  släktvapens  område  skall  frågan  angående  analogisk  lagtillämpning  behandlas. 
Dessutom har uppsatsen som syfte att ge förslag till  möjliga åtgärder vilka kan anses 
vara nödvändiga för att åstadkomma den önskvärda rättsliga skyddet. 

P.g.a. uppsatsens begränsade omfattning behandlas i texten uteslutande frågor gällande 
släktvapenrätt. Frågor angående det rättsliga skyddet för kommunala vapen samt frågor 
angående det rättsliga skyddet  utomlands och den utländska heraldiska lagstiftningen 
behandlas inte i detta arbete. 

3. Metod
En  traditionell  juridisk  metod har  använts  under  uppsatsens  skrivande.  Både  den 
historiska och den nutida lagstiftningen studeras. Dessutom, för att förstå problematiken 
bättre, presenteras även ämnet heraldik på ett kortfattat sätt. 
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4. Heraldik
Med  heraldiken  menas  läran  om  ”vapen”  använda  som  identifieringstecken1.  Ordet 
kommer från medeltidslatinets ”heraldus” som betyder ”härold, utropare”2.    

Heraldiken har flera olika dimensioner – historiska, filologiska, konstnärliga och även 
juridiska. I denna uppsats skall den sist nämnda dimensionen betraktas, nämligen den 
juridiska  problematiken  kring  släktvapenrätt.  För  att  man  skall  förstå  problematiken 
måste däremot både heraldikens historia och dess regelverk presenteras. I texten nedan 
kan man få en grundläggande uppfattning om heraldikens ursprung och utveckling – 
detta är nödvändigt för att sätta problemet i sin historiska och regelmässiga kontext. Den 
nedanstående  framställningen  handlar  först  och  främst  om släktheraldik  och har  inte 
syfte att belysa den territoriella heraldiken.

4.1. Ursprung och historik
Trots samtliga spekulativa försök att göra heraldik äldre än är den3, det är sannolikt att 
den uppkom på 1100-talet4.  Enligt gamla teorier utvecklades heraldik i samband med de 
första korstågen, och blev resultat av bekantskap med den orientaliska kulturen och dess 
påverkan5. Trots detta måste sägas att dessa teorier baserar sig på ytliga analyser av äldre 
vapenmärken och är icke relevanta. Heraldik uppkom i rent praktiskt syfte. Under 1100-
talet  utvecklades  en ny hjälmtyp  – den s.k.  kittelhjälmen.  Den typen av  hjälm dolde 
”bärarens ansikte och gjorde honom anonym”6. För att kunna identifiera sina vänner och 
ovänner  i  den  nya  skyddsutrustningen  (inte  minst  i  stridens  hetta)  började  riddare 
anbringa  igenkänningsteckning  på  sin  utrustning  –  vapenrocken,  lansfana,  hästens 
schabrak och skölden. Dessutom placerades särskiljande tecken även ovanpå hjälmen7. 
Även behov av identifikationstecken i det icke krigiska sammanhanget – först och främst 
ökning av sigilltillämpning påverkade på heraldikens spridning och utveckling8. Bland 
andra faktorer som bidrog till heraldikens spridning nämnas även korstågen, feodalismen, 
tornerspel samt höviska ideal9.

Heraldiken uppträdde ungefär samtidigt i England, Frankrike och Tyskland och spred sig 
snabbt till övriga delar av Europa10. Det äldsta kända vapnet är från 1126 och tillhörde 
greve Gottfrid av Anjou. Vapnet tillkom när han gifte sig med Matilda, dotter till Henrik 
I,  kung  av  England  och  hertig  av  Normandie.  Under  bröllopsfesten  hängde  den  sist 
nämnde en sköld runt Gottfrids av Anjou hals. Skölden var blå och innehöll sex lejon av 
guld, ställda tre över två, över ett11.

1 ”Medeltidens ABC”, Prisma 2002, s. 168
2 Magnus Bäckmark, Jesper Wasling, ”Heraldiken i Sverige”, Historiska media, 2001, s. 10
3 Utsmyckning av sköldar förekom även i förheraldisk tid och det finns en lång förteckning över dessa 
märken vilka olika krigare (historiska och legendariska) målade på sina sköldar. Däremot har alla dessa 
märken inget med heraldik att göra – det fanns varken ett gemensamt koncept för deras framställning och 
antagande eller kontinuitet i deras användning. Det är också intressant att påpeka att under medeltiden 
använde man sig av efterhandskonstruktioner och försedde vissa ”gamla och ädla riddare” (bl.a. gamla 
testamentens gestalter) med var sitt vapen, vilka var skapade i enlighet med heraldikens regler. 
4 Per Andersson, ”Heraldik. Läran om vapenmärken”, Bokförlaget Draking, Mjölby 1993, s. 5
5 М. Ю. Медведев, "Геральдика как эмблематическая система: история становления"
6 Per Andersson, ”Heraldik. Läran om vapenmärken”, Bokförlaget Draking, Mjölby 1993, s. 5
7 som ovan
8 М. Ю. Медведев, "Геральдика как эмблематическая система: история становления"
9 Magnus Bäckmark, Jesper Wasling, ”Heraldiken i Sverige”, Historiska media, 2001, s. 18 - 20
10Tröts detta måste påpekas att det fanns vissa regioner som stod utanför heraldikens sfär och där 
heraldiken började etablera sig bara i 1500-talet (t.ex. Ryssland).   
11 Magnus Bäckmark, Jesper Wasling, ”Heraldiken i Sverige”, Historiska media, 2001, s. 18
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Det äldsta kända svenska vapnet hör till  1219 och kan hittas  på Sigtrygg Bengtssons 
sigill12. Vapnet innehåller en lilja mellan två hjorthorn13. Däremot det är inte omöjligt att 
heraldiska vapen användes i Sverige innan dess. Det finns fragment av ett kontrasigill för 
kung Erik Knutsson som hör till tiden mellan 1210 – 1216. Sigillet innehåller avbildning 
på ”två mot varandra gående krönta lejon med hitåtvända ansikten”14. Ett annan exempel 
på eventuellt tidigare vapens användning i Sverige kan hittas på Jarl Birger Brosas sigill 
som  hör  tydligen  till  perioden  mellan  1192  -  1198.  Sigillet  visar  själva  jarlen  som 
utrustad med sköld som eventuellt pryds med vapenmärke, förmodligen en liljestav15.

Heraldiken  sprider  sig  snabbt  under  1200-talet,  då  representanter  för  sådana  sociala 
grupper som anser sig vara jämlika med den krigiska aristokratin eller delvis oberoende 
av denne antar vapen.  Även representanter för andliga stånd, korporationer (bl.a. städer) 
och ofrälse börjar vända sina blickar åt heraldiken16. Åren 1247 – 1269 använde staden 
Kalmar ett sköldformat sigill med stadens vapen17 vilket betraktas som Sveriges äldste 
stadsvapnet.  Borgerliga (ofrälses) vapen är kända i Sverige fr.o.m. 1300-talets början 
och var allmänt förekommande fenomen under 1600- och 1700-talet18. En av de äldsta 
kända borgerliga vapnen i Sverige tillhörde borgaren i Stockholm Hinze Sunnudag (år 
1320) och föreställde en delad sköld med ett hjorthorn i övre fältet19. Från 1300-talet 
börjar  även  representanter  för  den  europeiska  judiska  minoriteten  använda  sig  av 
vapen20.  

Av detta  som  sagts  ovan  framgår  att  heraldik  var  inte  reserverat  bara  för  adeln. 
Representanter  för  samtliga  stånd  hade  rätt  att  anta  och  föra  vapen  vidare21.  Den 
italienske  juristprofessorn  Bartolus  de  Saxxoferrato  (1313  –  1357)  påpekade  i  sin 
avhandling ”De insigniis et armis” 4 § att varje individ kan anta vapen. Han anser att det 
är tillåtet och drar parallell mellan vapen och namn. Både namn och vapen avsåg enligt 
honom att särskilja människan. Bartolus de Saxxoferrato påpekar även att människan är 
fri att anta och bära namn. På samma sätt, anser han, har människan rätt att anta och bära 
vapen22 vilket  kan betraktas  som namnets  grafiska  ekvivalent  (en  tanke  som vi  skall 
återkomma till senare i texten). Bartolus de Saxxoferratos tanke upprepas även i fransk 
1300-talets traktat ”Songe du Vurgier”, där i 8 § fastställs att varje individ kan fritt anta 
vapen under förutsättningen att han genom denna sin handling inte skulle vålla avbräck 
för någon annan23. 

De äldsta av uradelns vapen samt merparten av ofrälses vapen är självantagna. Däremot 
har  de  nyadlade  släkter  ”förlänats  vapen  i  samband  med  nobilisering”.  Det  äldsta 
förlänade vapnet tillkom år 142024.

12 Per Andersson, ”Heraldik. Läran om vapenmärken”, Bokförlaget Draking, Mjölby 1993, s. 6 
13 ”Medeltidens ABC”, Prisma 2002, s. 168
14 Som ovan, s. 21
15 Som ovan, s. 22
16 М. Ю. Медведев, "Геральдика как эмблематическая система: история становления"
17 Uno Lindgren, ”Heraldik i svenska författningar”, Håkan Ohlssons boktryckeri, Lund 1951, s. 15
18 Per Andersson, ”Heraldik. Läran om vapenmärken”, Bokförlaget Draking, Mjölby 1993, s. 7
19 Hans Hildebrand, ”Sveriges medeltid”, tredje boken, Tryck Skogs Grafiska AB, Malmö 1983, s. 603
20 М. Ю. Медведев, "Геральдика как эмблематическая система: история становления"
21 Det måste påpekas dock att i vissa länder företagits fr.o.m. 1400-talet försök att begränsa 
vapenanvändarens krets och förbjuda vapenanvändning för ofrälse (М. Ю. Медведев, "Геральдика как 
эмблематическая система: история становления")
22 Александр Черных, "Трактат Бартоло ди Сассоферрато «О знаках и гербах»
23 Источник: Черных А.П. Геральдика и право в трактате «Songe du vergier».// Ius Antiquum. Вып.1. 
М., 1996. С.221-241.
24 Per Andersson, ”Heraldik. Läran om vapenmärken”, Bokförlaget Draking, Mjölby 1993, s. 10
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1300-talet  betecknas  vanligtvis  som  heraldikens  blomstringstid.  När  rustningen  (det 
naturliga föremålet för vapenavbildning) började läggas åt sidan som en naturlig följd av 
eldhandvapens utveckling  i  mitten  av 1500-talet,  avslutades  heraldikens  levande epok 
och den s.k. vapenbrukets överlevnadsperiod påbörjades. Perioden kännetecknas av att 
vapnet förekom nästan uteslutande bara i form av avbildning25(”som dekor på inventarier 
och tillhörigheter till  gravhällar och porträttmålningar” samt på sigillen)26. Med denna 
period påbörjades även heraldikens förfallsperiod som sträckte sig från renässansen fram 
till 1900-talet. Förfallsperioden kännetecknas av att heraldikens egentliga idé fjärmades27. 
Den  stiliserade  bilden  börjar  gradvis  ersättas  av  naturtrogna  avbildningar.  Hjälmar 
återges på ett oproportionerligt sätt och ett i skölden tecknat naturalistiskt landskap börjar 
bli mer och mer förekommande28. Vapenbruket minskas drastiskt under slutet av 1700-
talet  och  först  under  1900-talet  upplevde  heraldiken  sin  renässans,  då  heraldikens 
ursprungliga  ideal  började  återupplivas29.  Dock  måste  påpekas  att  den  heraldiska 
renässansen påbörjades redan under 1800-talets slut, då år 1885 ges riksheraldikern av 
Kung. Maj:t i uppdrag att kvalitetsgranska varje ny framställning av offentliga vapen30.

I  dagens  Sverige  används  personliga  och släktvapen  av  i  Riddarhusets  introducerade 
adliga släkter, släkter som ingår i Ointroducerad Adels Förening, utnämnda riddare och 
kommendörer samt ledamöter av Kungl Maj:ts orden (serafimriddare)31, innehavare av 
vissa ämbeten (t.ex. biskoparna som förenar i sina ämbetsvapen sitt släktvapen med stifts 
vapen)32, borgare (som använder sina gamla samt nyantagna vapen) samt medlemmar av 
olika  sällskapsordnar  och  hemliga  sällskap  (Svenska  Frimurare  Orden, 
Timmermansorden33 och Par Bricole)34. 

4.2. Vapens beståndsdelar
Vapnets  främsta  beståndsdel  är  skölden  med  sitt  vapenmärke.  Skölden kan användas 
självständigt, utan andra beståndsdelar, och betraktas ändå som fullständigt vapen. Till 
andra beståndsdelar hör hjälm, hjälmbindel, hjälmtäcke, hjälmprydnad samt vissa andra 
attribut vilka är reserverade för vissa kategorier och är avsedda för att beteckna en viss 
rang. 

Det finns olika typer av sköldar vilka är karaktäriska för olika stater och epoker. Däremot 
är samtliga former av sköldar tillgängliga för gemene man. Det måste dock påpekas att 
spetsformiga sköldar är reserverade endast för kvinnliga vapenbruk35. Det förekommer 
även ofta att kvinnor använder ovalformade sköldar, vilka för övrigt används flitigt även 
av manliga vapeninnehavare.  

Skölden beskrivs alltid från vapenbärarens perspektiv. D.v.s. höger till bäraren (dexter) 
blir vänster för åskådaren och vice versa – vänster till  bäraren (sinister) blir höger för 
åskådaren. 

25 Per Andersson, ”Heraldik. Läran om vapenmärken”, Bokförlaget Draking, Mjölby 1993, s. 6
26 Magnus Bäckmark, Jesper Wasling, ”Heraldiken i Sverige”, Historiska media, 2001, s. 25 - 26
27 Per Andersson, ”Heraldik. Läran om vapenmärken”, Bokförlaget Draking, Mjölby 1993, s. 6
28 Magnus Bäckmark, Jesper Wasling, ”Heraldiken i Sverige”, Historiska media, 2001, s. 26 - 27
29 Per Andersson, ”Heraldik. Läran om vapenmärken”, Bokförlaget Draking, Mjölby 1993, s. 6
30 Magnus Bäckmark, Jesper Wasling, ”Heraldiken i Sverige”, Historiska media, 2001, s. 28
31 Per Andersson, ”Heraldik. Läran om vapenmärken”, Bokförlaget Draking, Mjölby 1993, s. 7
32 Som ovan
33 Magnus Bäckmark, ”Timmermansorden”, Vapenbilden Nr. 61, 2005, s. 279 - 280
34 Magnus Bäckmark, Jesper Wasling, ”Heraldiken i Sverige”, Historiska media, 2001, s. 42
35 Per Andersson, ”Heraldik. Läran om vapenmärken”, Bokförlaget Draking, Mjölby 1993, s. 17
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Ovanpå  skölden  placeras  hjälmen.  Den  s.k.  slutna  hjälmen  (stickhjälm)  används  av 
ofrälse,  medan  den öppna hjälmen  med  byglar  (vilka  är  vanligen  fem till  antalet)  är 
reserverad  för  adelsmän36.  Den  adliga  bygelhjälmen  förses  med  en  halsklenod  –  en 
medaljong  hängande  på  en  kedja.  Även  en  äldre  hjälmform,  den  s.k.  kittelhjälmen 
användes  i  heraldiken  –  först  och  främst  i  vapenframställningar  från  heraldikens 
utvecklingstid och fram till 1400-talets början37. Denna typ av hjälm används även i dag, i 
vapenframställningar vilka stiliseras till 1200- och 1300-talets typer38. Hjälmar avbildas 
vanligtviss i silverfärg med rött foder och gyllene byglar39. Det måste också påpekas att 
högadliga  vapen  kan  innehålla  fler  än  en  hjälm  (friherrliga  två,  och  grevliga  tre). 
Vanligtvis  avbildas  hjälm  en  face  eller  vänd  åt  heraldiskt  höger.  Om  flera  hjälmar 
används vänds de båda yttre hjälmarna något åt mitten40.

Hjälmbindel (”en av två eller flera tygstycken hopvriden” bindel) placeras på hjälmens 
hjässa och utförs (precis som hjälmtäcket) av sköldens dominerande tinkturer (färger och 
metaller).  I  grevliga  och  friherrliga  vapen  ersätts  vanligtviss  hjälmbindel  med  en 
hjälmkrona.  Hjälmtäcken  avbildas  vanligtviss  med  tinkturen  utvändigt  och  metallen 
invändigt. Hjälmprydnad, som placeras på hjälmen, kan bestå av sköldens viktigaste bild 
eller av annat motiv samt har på vapenavbildningen samma riktning som hjälmen41. 

Rangkronor  kan  ersätta  en  eller  flera  hjälmar  med  hjälmprydnader och  placeras  på 
sköldens övre kant.  Det finns flera  typer  av svenska rangkronor vilka reserverade för 
följande värdigheter: konung, kronprins, hertig (eller furste), greve, friherre och obetitlad 
adelsman. Samtliga kronor avbildas i guld42. 

Kyrkliga ämbetsmäns vapen kröns i sin tur med en mitra eller en prästhatt. 

Till  vapens  beståndsdelar  hör  även  olika  ämbetsinsignier  som  kan  placeras  bakom 
skölden – t.ex. biskops- eller häroldsstav. 

Till  alla  vapen  kan  ett  valspråk  fogas,  vilket  placeras  på  ett  i  vapnets  livréfärger43 

devisband under, över eller vid sidan om skölden44. 

Sköldhållare  i  form av  djur  eller  människor  vilka  är  två  till  antalet  och  står  på  ett 
postament, på en höger- och på en vänstersida om skölden, hör till högadliga och furstliga 
vapens beståndsdelar45. 

Kungliga vapen (t.ex. riksvapnet, kronprinsens, kronprinsessans och arvfurstars vapen) 
kan omslutas av vapenmantel vilken avbildas i röd, blå eller purpurfärg med hermelin- 
foder,  och  kröns  av  en  rangkrona,  samt  ”knyts  upp  på  båda  sidor  med  tofsprydda 
snören”46. 

36 Stefan Bede påpekar att ”I både Danmark och Norge är det vanligt att även borgerliga släkter använder 
sig av en bygelhjälm. Denna hjälm är där inte ett rangattribut på det sättet som det är i Sverige och 
Finland” (Stefan Bede, ” Gör ditt eget släktvapen”).
37 Per Andersson, ”Heraldik. Läran om vapenmärken”, Bokförlaget Draking, Mjölby 1993, s. 15 - 16
38 Till detta måste tilläggas att i vissa lokala heraldiska system finns olika typer av öppna hjälmar vilka 
skiljas genom antal byglar och färg och vilka fungerar som rangbeteckning. 
39 Per Andersson, ”Heraldik. Läran om vapenmärken”, Bokförlaget Draking, Mjölby 1993, s. 16
40 Som ovan
41 Som ovan, s. 15 - 16
42 Som ovan, s. 16
43 Med begreppet ”livréfärg” menas sköldens huvudtinkturer. 
44 Per Andersson, ”Heraldik. Läran om vapenmärken”, Bokförlaget Draking, Mjölby 1993, s. 17
45 Som ovan
46 Som ovan
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Avslutningsviss  måste  sägas  att  i  fall  vapens  bärare  innehar  ordensutmärkelser  kan 
ordenstecken avbildas i anslutning till skölden47. 

4.3. Tinkturer och sköldmärke
Med tinkturer menas metaller (guld/gult och silver/vitt) och färger (blått, rött, svart, grönt 
och i vissa fall purpur48) vilka används för sköldmärkes framställning. En grundläggande 
heraldisk regel stadgar att metall ej får gränsa till en annan metall och färg får ej gränsa 
till  en annan färg49. Regeln är avsedd för att åstadkomma största möjliga kontrast och 
underlätta urskiljning på långt avstånd och vid förminskning50. 

Förutom  de  ovannämnda  tinkturer  används  även  den  s.k.  naturfärg,  samt  de  s.k. 
pälsverken hermelin och gråverk. Samtliga tre är amfibiska, d.v.s. de kan ersätta ”såväl 
färg som metall”51. 

Ett  vapen  kan  avbildas  även  i  svart-vit  variant.  I  detta  fall  utmärks  tinkturer  med 
skraffering som sker enligt ett visst system. Det förekommer också när vapen avbildas 
ofärgat att det avbildas med hjälp av en linjeteckning eller att de partier som bär en färg 
avbildas med svart färg, medan metallfälten lämnas vita52.

De heraldiska bilderna delas i två grupper: häroldsbilder, vilka är geometriska indelningar 
av skölden, och allmänna bilder ”till vilka hör alla övriga bildformer”53. De senare kan 
delas  in  i  tre  grupper:  naturliga  (människor,  djur,  växter),  mytiska  (olika  mytiska 
varelser) och konstgjorda (olika av människa tillverkade föremål)54.

Det är typiskt för samtliga allmänna bilder att de avbildas i starkt stiliserad form55.  

4.4. Heraldiska regler och principer
Det finns ingen lagstiftning som reglerar vapens innehåll och biståndsdelar. I stället för 
detta har det heraldiska regelsystemet sedvanerättslig karaktär. Trots att det förekommer 
olika lokala variationer har de grundläggande heraldiska reglerna internationell giltighet 
och är i princip desamma som utvecklades under medeltiden56. 

Ett vapen  skall  vara  självständigt  –  d.v.s.  det  skall  vara  unikt  och  skall  inte  kunna 
förväxlas med annat redan existerande vapen57. 

47 Per Andersson, ”Heraldik. Läran om vapenmärken”, Bokförlaget Draking, Mjölby 1993, s. 16
48 Användning av purpur är omdiskuterad och dagens vapenkonstnärer undviker använda den i sina 
vapenframställningar. Det måste också påpekas att i vissa lokala heraldiska system förekommer även 
användning av andra färger (t.ex. brun). 
49 Per Andersson, ”Heraldik. Läran om vapenmärken”, Bokförlaget Draking, Mjölby 1993, s. 15
50 Tanken som ligger bakom regeln är rent praktiskt och kan spåras även i vår tid. Stefan Bede drar i en av 
sina artiklar parallell mellan heraldiska tinktursregler och de nutida vägskyltarna vilka utformas med tanke 
att åstadkomma ”största möjliga kontrastyta mellan de olika färgfälten” (Stefan Bede, ” Gör ditt eget 
släktvapen”).
51 Per Andersson, ”Heraldik. Läran om vapenmärken”, Bokförlaget Draking, Mjölby 1993, s. 15
52 Som ovan, s. 22 - 23
53 Som ovan, s. 15
54 А.Б. Лакиер, ”Русская геральдика”, 1855, 16 §
55 Per Andersson, ”Heraldik. Läran om vapenmärken”, Bokförlaget Draking, Mjölby 1993, s. 15
56 Som ovan, s. 12 - 13
57 Per Andersson, ”Heraldik. Läran om vapenmärken”, Bokförlaget Draking, Mjölby 1993, s. 19
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Vapensköld skall vara indelad i så få ytor och skall innehålla så få figurer som möjligt. Så 
få tinkturer som möjligt bör användas. Det skall inte helst användas mer än tre tinkturer. 
Däremot man skall bortse från regeln när det är frågan om av flera olika sköldmärken 
sammansatta vapen58. 

Tinkturbrott för ej förekomma – d.v.s. färg får ej gränsa till en annan färg och metall får 
ej gränsa till en annan metall. Undantag från denna regel utgörs av djurs beväpning (när 
sådan förekommer)59.  

Siffror, bokstäver och liknande tecken bör ej förekomma som allmänna bilder. Undantag 
utgörs av konungens namnchiffer60.

Perspektiv  för  ej  förekomma.  Samtliga  vapenmärke  skall  avbildas  tvådimensionellt. 
Skuggningar och linjer inom fält av en och samma färg bör undvikas

Inga bestämda föremål (t.ex. en viss byggnad, ett visst fartyg, terrängavsnitt eller dylikt) 
skall avbildas61.

Komplicerat  motiv  bör  undvikas  och ersättas  av  ”ett   till  heraldiken  bättre  anpassat 
attribut” (t.ex. ankare i stället för fartyg, yxa i stället för Sankt Olof)62.

Moderna och starkt tidsbundna föremål skall undvikas. 

Däremot  är  den  viktigaste  heraldiska  principen,  som  särskiljer  vapen  från  andra 
bildmässiga symboler och som orsakar det största problemet för vapens rättsliga skydd 
principen  om  vapenkompositionens  fixering  genom  blasonering  (vapenbeskrivning). 
Med andra ord kan man säga att vapnets bildmässiga gestalt är sekundär i förhållande till 
blasonering.  Komposition  är  den  centrala  för  vapnet  och  existerar  begreppsmässigt 
endast i tanken. Vapenbeskrivning i sin tur är försök att bevara och överföra kunskap om 
vapnets gestaltning där ”tanken kläds i ord”. I sin tur är vapenavbildningen endast en av 
en  oändlig  mängd  möjliga  varianter  på  vilka  vapen  kan  avbildas63.   Ett  vapen  kan 
avbildas  i  alla  möjliga  stilar,  med  och  utan  olika  beståndsdelar,  både  i  färg  och 
skrafferad,  och  trots  samtliga  dessa  metamorfoser  förblir  det  ändå  ett  enda  i 
blasoneringen fixerat vapen.   

58 Som ovan
59 Som ovan, s. 20
60 Ättens Gustafschölds vapen utgör en lysande exempel på ett sådant undantag. Historien bakom vapens 
tillkomst beskrivs av C.G.U. Scheffer (”Kunglig revolutionsheraldik” ur ”Heraldiskspegel” s. 63 – 66).
61 Även här måste en lysande undantag nämnas – Sergels ätts vapen vilken innehåller avbildning av 
konstnärers Sergels staty av Gustav III (”Heraldik för nybörjare”, Svenska Heraldiska Föreningens 
skriftserie nr. 1, 2005, s. 12).
62 Per Andersson, ”Heraldik. Läran om vapenmärken”, Bokförlaget Draking, Mjölby 1993, s. 20
63 Som ovan, s. 18 - 19
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5. Släktvapnets rättsliga skydd

5.1. Rättsligt skydd i medeltida Europa
Vi konstaterade redan att varje individ har rätt att anta vapen och föra det vidare. Detta 
kan ske under förutsättning att vapnet är självständigt och inte kränker något annat redan 
befintligt vapen. Men hur reglerad den motsatta situationen, där ett vapen framstår som 
förväxlingsbart med ett annat redan existerade vapen? En annan fråga som är relevant är 
hur  vissa  rangtecken  (t.ex.  kronor,  sköldhållare  och  öppen  hjälm)  skyddades  från 
obehörigt nyttjande? 

Rättsliga tvister kring släktvapenrätt  hör till de dåtida juristernas vardagliga mat,  och 
medeltida jurister belyste utförligt denna problematik i sina avhandlingar. 

Bartolus de Saxxoferrato (1313 – 1357) betraktar frågan om förväxlingsbara vapen i sin 
avhandlings ”De insigniis et armis” 5 § där han återigen drar parallell mellan begreppet 
”vapen” och begreppet ”namn” och skriver att såsom en person kan ta en annan persons 
namn, kan på samma sätt en person ta en annan persons vapen. Bartolus de Saxxoferrato 
skisserar tre situationer där användande av samma vapen kan förbjudas. För det första 
anser  han  att  vapenbärare  kan  förbjuda  själv  eller  kräva  ett  förbud  för  sitt  vapens 
nyttjande  av  tredje  person när  den  tredje  personen vållar  honom avbräck  genom att 
nyttja hans vapen på ett ovärdigt sätt. För det andra, kan envar som fick lida avbräck 
p.g.a.  att  den tredje personen använder  sig av den ursprungliga vapenägarens  vapen, 
kräva att den tredje personen skall förbjudas att använda sig av samma vapen. För det 
tredje kan en domare förbjuda någon att använda annans vapen om han anser att detta 
kan ledda till uppror och klammeri bland undersåtar64. 

Som exempel för den första skisserade situationen nämner Bartolus de Saxxoferrato i 
avhandlingens 6 § en teuton som kommit till Rom, där han träffade en italienare som 
hade samma vapen som teutonens förfäder hade. Han ville klaga på detta men kunde inte 
p.g.a. att det var väsentligt avstånd mellan deras bostadsorter och italienaren kunde inte 
vålla  honom avbräck  genom att  använda  samma  vapen.  I  7  §  skisserar  Bartolus  de 
Saxxoferrato  den motsatta  situationen  där  en  person som hade många  fiender  antog 
samma vapen som en annan person vilken hade fredlig karaktär och genom detta utsätt 
honom för risk att  bli dödad av sina fiender.  I detta fall  vållade den första personen 
avbräck för den andre och den andre hade rätt att klaga och kräva att den förste skulle 
förbjudas att nyttja hans vapen. Desamma gäller när den andres ära kränks genom att 
den förste använder hans vapen65. 

I 7 § illustrerar Bartolus de Saxxoferrato den andra i 5 § skisserade situation. Exempel 
handlar om en skicklig vapensmed som anbringar sitt tecken på av honom tillverkade 
svärd. Genom att hans svärd kännetecknas av hög kvalité och är lätt igenkända genom 
hans  personliga  märke  kan  det  tänkas  att  i  någon  annan  smed  skall  börja  anbringa 
samma märke på sina svärd. Då skall detta förbjudas därför att detta skulle vilseleda 
köpare66.  

I  9  §  argumenterar  Bartolus  de  Saxxoferrato  för  förlänade  vapens  företräde.  Bl.a. 
påpekar han att ingen kan förbjuda nyttjande av vapen som förlänats av suverän. Vidare 
64 Александр Черных, "Трактат Бартоло ди Сассоферрато «О знаках и гербах» 
65 Som ovan
66 Som ovan
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skriver Bartolus de Saxxoferrato att i fall tvist uppstår mellan två vapenbärare vilka har 
identiska vapen, har den som erhöll vapnet genom förläning företräde67. 

Angående  frågan  om  obehörigt  nyttjande  av  rangtecken  påpekar  Bartolus  de 
Saxxoferrato i avhandlingens 1 § att rangtecken kan bäras av alla som har rang som 
motsvarar  dessa  rangtecken.  I  fall  någon  använder  sig  av  rangtecken  utan  att  ha 
behörighet till detta gör han sig skyldig till förfalskning68. 

Samma  synpunkter  som hos Bartolus  de  Saxxoferratos  kan hittas  även i  ”Songe du 
Vurgier”.  Avhandlingens  författare  utvecklar  Bartolus  de  Saxxoferratos  skisserade 
situationer samt vänder sig till romerska rätten och hänvisar flitigt till dennes normer i 
hela texten69. 

Traktaten ger även ett politisk laddat exempel som illustrerar den tredje av Bartolus de 
Saxxoferratos skisserade situationer i hans 5 §. ”Songe du Vurgier” fortfattades under 
hundraårskriget  och  speglar  franska  konungamaktens  position  angående  en  hel  rad 
frågor.  Traktatens  problem  handlar  om  frågan  angående  den  engelska  kungens 
användning av franska vapen. Traktaten ger svar på frågor om det är rättmätigt samt om 
den engelska konungen förolämpar den franske genom att använda Frankrikes vapen. 
Bakgrunden till  problemet är den engelska konungens anspråk på franska kronan (år 
1337) vilket manifesterades genom att Edvard III började titulera sig som Englands och 
Frankrikes  konung  (”EDWARDUS  DEI  GRA  ANGLIAE FRANCIAE  REX”)  samt 
präglade mynt vilka var prydda med franska vapnet70. 

I traktatens 3 § gestaltas situationen när någon antar annans vapen för att sprida uppror 
och  oro  bland  den  andres  undersåtar.  Traktatens  fortfattare  påpekar  att  i  den  givna 
situationen måste suveränen se till att hans undersåtar inte blir vilseledda, samt har rätt 
att föra krig mot den som usurperade hans vapen och förolämpade honom genom detta 
tills förolämpare skall ta avstånd från hans vapen. Vidare konstateras i traktatens 4 § att 
genom  den  engelska  konungens  användning  av  franska  vapen  samt  den  franska 
konungens namn, vållas den sist nämnde oerhörd stor avbräck, därför att detta kan ledda 
till att uppror och klammeri uppstår bland den franske konungens undersåtar71. 

Honoré de Bonet (född mellan 1340 och 1345) behandlar samma problem som Bartolus 
de Saxxoferrato och påpekar i sin traktat ”L'Arbre des Batailles” att i fall någon vill anta 
samma vapen som någon annan i samma ort nyttjar måste han nekas detta. Honoré de 
Bonet  drar parallell  mellan  namnet  och vapnet  i  kapitel  CXXV där han (precis  som 
Bartolus de Saxxoferrato) argumentetrar för vapens självantagande och anser att varje 
människa  har  rätt  att  anta  vapen precis  som hon har  rätt  att  anta  namn.  Däremot  i 
följande kapitel (CXXVI) påpekar han att om någon har antagit vapen och använder det 
på ett offentligt  sätt  skall  inte någon annan beviljas anta samma vapen. Denna tanke 
argumenterar  Honoré  de  Bonet  för  med  påstående  om  vapnets  igenkännande  och 
särskiljande funktion. Vidare åberopar han distinktionen mellan namn och vapen och 
skriver att det kan vara så att på ett och samma ort bor flera personer med samma namn. 
Däremot är det inte svårt att skilja dem emellan (t.ex. genom utseendet). Däremot i fall  

67 Александр Черных, "Трактат Бартоло ди Сассоферрато «О знаках и гербах»
68 Som ovan
69 Черных А.П. Геральдика и право в трактате «Songe du vergier».// Ius Antiquum. Вып.1. М., 1996. 
С.221-241.
70 Som ovan
71 Som ovan
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två vapen är helt identiska verkar det vara helt omöjligt att ta reda på vem som är deras 
ägare72. 

Honoré de Bonet upprepar i sin traktat det klassiska exemplet med en germansk riddare 
som kommit  till  den franska konungens hov och träffade där en fransk riddare med 
samma  vapen  (kapitel  CXXVII),  och  exemplet  med  en  skicklig  vapensmed  (kapitel 
CXXVIII). I det första fallet vidareutvecklar han exemplet - den förste riddaren hör till 
betydligt äldre ätt och vill kalla den andre till duell. Honoré de Bonet reser frågan om 
konungen måste döma duellen eller inte. Författaren anser att svaret på den ovannämnda 
frågan skall  vara jakande – detta p.g.a. att  den germanske riddares ätt  är äldre,  samt 
p.g.a.  att han inte kan bevisa denna omständighet med hjälp av andra medel.  Vidare 
påpekar Honoré de Bonet att hans mening skiljer sig från den allmän förekommande 
enligt vilken den franske riddaren inte vållar avbräck för den tyske p.g.a. att de är bosatta 
i olika riket och kan inte förväxlas. Däremot om det skulle vara fallet att den franske 
riddaren antog den germanske riddarens vapen i ond tro och skulle använda den under 
sina orättmättiga rånarfälttåg, anser Honoré de Bonet att han, om hans gärning skulle 
bevisas på en trovärdigt sätt, skulle bestraffas av konungen. Honoré de Bonet påpekar att 
han inte skulle vara förvånad i fall galge eller stupstock skulle dyka upp i bilden73. 

5.2. Rättsligt skydd i Sverige
Det är inte känt om Bartolus de Saxxoferratos traktat ”De insigniis et armis” användes i 
Sverige.  Det bör påpekas att den rättsliga regleringen i frågan om vapens användning 
var väldigt obetydlig i medeltida Sverige. Heraldiska vapnen och deras bruk nämns i 
flera kungliga brev (t.ex. Erik av Pommern brev från den 15 februari 1430) och vissa 
medeltida lagar. T.ex. innehåller allmän stadslagen (i sin kungabalk), utarbetad under 
Magnus Erikssons regeringstid, en föreskrift om att ”hear stadher haffui sith maerke”. 
Samma  lag  innehåller  även  bestämmelse  om vården  av  ”stadzens  merke”  och  dess 
användning ”vid justering av mått och vikter samt vid besiktning av tillverkade varor”74.

De första kända svenska rättsliga akterna på släktvapens område är sköldebreven, där 
vissa personer ges frälse och vapen. Det första kända förlänandet av ett dylikt vapen 
skedde  den  1  september  1420 genom av  Erik  av  Pommern  utfärdade  frälsebrev  till 
ålänningen  Björn  Pålsson.  I  brevet  tilldelades  han  till  Kodbolsta  ”och  hans  echte 
afkomma sådant wapn, skiöld och hielm, såm här wti dhenne wårt öpne breff skriffne 
ähre och mållate ståhr”75. 

Den 14 april 1561 antogs av en i Arboga sammankallad riksdag artiklar vilka fastslog 
kungliga rätten att förläna adliga vapen. Artiklarna stadgade följande: ”Hafve icke heller 
fursterne  macht  och  voldh  til  att  gifve  någen  frelse,  skiöld  och  hielm,  uthen  then 
herligheten skal konungen sig sielf hafve förbehållet”76. Bestämmelsen förnyades den 13 
februari  1587 genom av  riksdagen  i  Vadstena  antagna  artiklar  i  vilka  stadgades  att 
konungen och ”ingen annan här i riket är mechtig skiöld och hielm at utdele”77. 

72 Черных А.П. «Древо Битв» как источник по истории геральдики. Вступ. статья и перевод // 
Нумизматика на рубеже веков. Нумизматический сборник. Часть XV. Труды Государственного 
Исторического музея. Вып. 125. – М., 2001. C. 108–122
73  Som ovan
74 Uno Lindgren, ”Heraldik i svenska författningar”, Håkan Ohlssons boktryckeri, Lund 1951, s. 17 - 18
75 Som ovan, s. 19
76 Som ovan, s. 31 - 32
77 Uno Lindgren, ”Heraldik i svenska författningar”, Håkan Ohlssons boktryckeri, Lund 1951, s. 32
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Adelns  utveckling  till  slutet  stånd blev definitivt  avslutad år 1626. Den 6 juni  1626 
infördes av Gustav II Adolf riddarhusordningen enligt vilken endast konungen hade rätt 
”någen  Ofrälsses  Man,  medh  Frälsse  och  Sköldemärke  att  privilegiera”.  Vidare 
stadgades i Riddarhusordningen att den nyadlade skulle ”Tee sigh på Ridderhuset… och 
där immatriculera låthe”. Det stadgades också att ”Hwar Familie skall låthe göra sigh ett 
Familie Insigell medh blotte Wapnedt, uthann Nampn; som allenast skall brukas uthi 
allmenne Acters eller Rijkzdagars beslutz försseglingar”. Vapnet skyddades på samma 
sätt som namnet genom bestämmelsen som föreskrev att ”Ingen tage opp annars Slächt, 
Nampn eller  Wapn, han ware Lefwandes eller  Uthdödd, och confunderne i  så motto 
Ätterne; uthan den behållne tilnampnet,  som dedt först hafwer uptagett”.  Den 22 juli 
1664 utfärdades en kunglig resolution i vilken ridderskapet och adeln uppmanades att 
iakttaga  ovannämnda föreskrifter.  Dessutom understöks i  resolutionen att  ”dhen som 
först adlader blef” ägde på samma sätt rätten att behålla vapnet78.

Under 1600-talet blev bruket av borgerliga vapen allmänt förekommande. Som det redan 
nämnts i texten, skilde sig sedan senare hälften av 1500-talet det adliga vapnet från det 
borgerliga  genom  bruk  av  öppen  hjälm,  samt  sköldens  användning  med  endast 
rangkrona. Däremot blev dessa för adliga ståndet reserverade beståndsdelar ofta föremål 
för  missbruk av  ofrälse  personer.  Vid 1697 års  riksdag avgav adeln  besvär  i  vilken 
hemställdes att ”ingen uthom Ridderskapet och Adeln ved viljte måtte tillåtas antingen 
uthi signeten eller elliest bruka cronor, öpen hielm eller adeligit vapn”. Den 26 januari 
1698 avgav Karl XII en resolution i vilken uttalades att det av adeln påtalade missbruket 
”ware oanständigt”.  Vidare anbefalldes för de berörda att vaka över att  ett  eventuellt 
utfärdade förbud ”blifwa i acht tagne och observerade”79. 

Även utdöda adelsläkters vapen blev föremål för missbruk av ofrälse. Med anledning av 
detta anhöll ridderskapet och adeln i sina besvär vid 1682 års riksdag, att ”något vist och 
exemplariskt straff måtte determineras öfver dee ofrälsemän, som emot privilegiernes 
inneholdh uptaga någon uthdödh adelig families nampn och vapn”. Konungen svarade 
på besväret med resolution från den 23 december 1682 i vilken ej berördes frågan om 
vapenmissbruket  utan endast frågan ”beträffande dhe Ofrälsemän,  som uptaga någon 
uthdöd Families Namn”. Resolutionen innehöll en förklaring enligt vilken ”skal sådant 
intet wijdare tillåtas, uthan måste i dhet fallet förfaras efter Privilegierne”80. 

Den kungliga resolutionen från den 13 april 1687 innehöll en inskränkning ”vid valet av 
vapenbild för nya adelsvapen” och stadsfäste att de nyadlade ej utan särskilt tillstånd 
kunde avbilda krona i sina vapensköldar81. 

Trots samtliga ovannämnda rättsliga åtgärder fortsatte missbruket av adliga vapnen av 
de ofrälse. År 1730 utkommit en ny upplaga av stadslagen i vilken kommenterades 1698 
års resolution ”angående ofrälse personers missbruk av adliga attribut och vapen” på 
följande sätt: ”Men öpen hielm, Crono och wapn kunna de saklös bruka i sina signeten, 
emedan  inge  förbud  der  om  utgående  äro”82.  Kommentaren  åstadkom  förmodligen 
ytterligare missbruk vilket ledde till att år 1762 utfärdades ”Kungl. Förordningen av den 
10 aug. 1762 emot Adelig Skölds eller Öpen Hjelms brukande af Ofrälse Män”. Det kan 
vara av intresse att citera förordningen i dess helhet.

78 Uno Lindgren, ”Heraldik i svenska författningar”, Håkan Ohlssons boktryckeri, Lund 1951, s. 43
79 Som ovan, s. 44 - 45
80 Som ovan, s. 45
81 Som ovan
82 Som ovan, s. 53
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Som ibland Ofrälse Män här i Riket den oordning och tiltagsenhet sig skal hafwa  
inritat,  at  månge  af  dem  uti  sine  Signeten  eller  Ritzskier  bruka  Adeliga  
Sköldemärken eller öpen Hjelm, hwilket rätteligen icke tillhörer androm, än endast  
dem,  som  äro  wärkelige  Grefwar,  Friherrar  och  Adelsmän;  Alltså  och  til  
förwarande af den rättighet, hwilken i så måtto endast Ridderskapet och Adelen i  
Nåder förundt är, samt til behörig ordnings hållande härutinnan, wele Wi, uppå  
Ridderskapets  och  Adelens  underdåniga  anhållan,  härmedelst  i  Nåder  hafwa  
stadgat  och förordnat,  at  den Ofrälseman,  som hädanefter  finnes  bruka Adelig  
Sköld  eller  öpen Hjelm uti  sit  Pitzskier  skal  derföre  böta  Femhundrade  Daler  
Silfvermynt83. 

Två rättsfall vilka aktualiserades med förordningens hjälp är kända. I det första fallet var 
det frågan om frälseinspektören Christian Fredrik von Sydow vilken på nyåret 1766 blev 
efter  angivelse  av  en  person  inom  hans  bekantskapskrets  instämd  till  Norra  Möre 
häradsrätt bl.a. därför att han använde i sitt signet sitt vapen med öppen hjälm. Christian 
Fredrik von Sydow åberopade att  han ärvt detsamma efter  sin fader,  vilken var tysk 
adelsman.  Detta  bevisade  han  med  hjälp  av  två  attester  av  ”i  orten  boende 
ståndspersoner”. Christian Fredrik von Sydow frikändes från ansvar av häradsrätten men 
blev kallad till Göta hovrätt som underkände åklagarens ”hanterande av målet”. Däremot 
frikändes Christian Fredrik von Sydow från ansvar även i Göta hovrätt. Christian Fredrik 
von  Sydow  hade  inhämtat  bevis  i  form  av  ett  i  Tyskland  utfärdat  intyg  av  vilket 
framgick att  han tillhörde den adliga Sydowska familjen.  Med anledning av det som 
framgick av intyget samt med hänsyn till Kungl. Brevet den 26 okt. 1748, som stadgade 
att  utländska  adelsmän  bör  njuta  samma  förmån  som  inländska  fastställdes  att 
häradsrättens avgörande var korrekt. Christian Fredrik von Sydow ansågs vara berättigad 
att bruka adlig hjälm i sitt sigill84.

I  det  andra kända  rättsfallet  var  det  frågan  om  häradshövdingens  i  Gotlands  södra 
häradsrätt Erik Gustaf Laurin (vilken var ofrälse) obehöriga brukande av adlig sköld och 
öppen hjälm.  I sin förklaring åberopade Erik Gustaf Laurin en vidimerad avskrift  av 
Riddarhusdeputationens utfärdade protokollsutdrag av vilken framgick att han (”liksom 
sin frände kapten Anders Christopher Laurin”) var ättling i tredje led av översten Anders 
Christopher Laurin som år 1678 ”blev upphöjd i adligt stånd och värdighet”. Det var 
bevisat att Erik Gustaf Laurin ingen kunskap hade om att Riddarhusdeputationen funnit 
att  kapten  Laurin  ”ej  kunde  eller  borde  härleda  sin  härkomst  från  den  adliga  ätten 
Laurin”. Med anledning av detta fann Svea hovrätt att Erik Gustaf Laurin var i god tro 
och avstod från att utdöma böterna. Däremot förklarade hovrätten att Erik Gustaf Laurin 
måste rätta sig efter ”Kungl. Förordningen av den 10 aug. 1762 emot Adelig Skölds eller 
Öpen  Hjelms  brukande  af  Ofrälse  Män”  vilket  han  gjorde  och  anskaffade  sig  ett 
monogramsigill85. 

Andra  rättsfall  där  förordningen  tillämpades  är  icke  kända.  Som  orsak  till  detta 
påpekades bl.a. förekomsten av fast organiserat riddarhus vilket registrerade adliga ätters 
vapen på ett noggrant sätt samt förde deras genealogier.  Som annan orsak påpekades 
borgerliga  vapnets  relativ  svaga  ställning  i  Sverige  och  avsaknad  av  inhemska 
motsvarigheter till kontinentens borgerliga vapenbrev86. 

Samtidigt  med ”Kungl.  Förordningen av den 10 aug. 1762 emot Adelig Skölds eller 
Öpen  Hjelms  brukande  af  Ofrälse  Män”  utfärdades  även  en  ny  Riddarhusordning, 

83 C.G.U. Scheffer, ”Adlig sköld och öppen hjälm”, s. 145 ur ”Heraldiskspegel”, Bonniers, 1964 
84 Som ovan, s. 145 – 146  
85 Som ovan, s. 146 - 147 
86 C.G.U. Scheffer, ”Adlig sköld och öppen hjälm”, s. 147 ur ”Heraldiskspegel”, Bonniers, 1964
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genom  vilken  upphävdes  1626  års  Riddarhusordning.  Den  nya  Riddarhusordningen 
saknade  helt  bestämmelserna  gällande  fråga  om  skydd  för  adliga  vapen.  Däremot 
återupplivade redan år 1778 Gustav III 1626 års Riddarhusordning och de ovannämnda 
bestämmelserna blev åter gällande87.  

Den 8 maj  1775 tillkom genom kunglig förordning en inskränkning i  rätten att  föra 
adligt vapen. Förordningen föreskrev att nyvordna adelsmän, friherrar och grevar ”må 
wara förbudet at  antaga the them förlänte  Titlar  och Sköldemärken… innan the sine 
Diplomer uttagit och sig til Introduction anmält”. Samma bestämmelser upprepades även 
i ett kungligt brev av den 11 februari 180088.

Genom  1809  års  regeringsform  tillkom en  bestämmelse  om  att  nyförlänad  adlig, 
friherrlig eller grevlig värdighet skulle fr.o.m. den 6 juni 1809, tillkomma endast ättens 
huvudman.  Av  detta  följde  att  ”ingen  annan  än  denne  ägde  rätt  att  föra  det  emot 
värdighet svarande vapnet”. Hustru till huvudman ägde dock också rätt att föra samma 
vapen som mannen  (Äldre  GB, 9 kap.  1  §).  Ofrälse  medlem av en enligt  1809 års 
regeringsform adlad ätt ägde rätt att föra ättvapen dock som borgerligt vapen, d.v.s. utan 
adliga attribut89. 

”Kongl. Majts nådiga Instruktion, hvarefter den Tillförordnade Riks Heraldicus hafver 
sig  att  rätta;  gifven  Stockholms  Slott  den  11  mars  1813”  fastställde i  2  §  att  till 
Riksheraldikers uppgifter hör bl.a. att tillse ”att ingen upptager ett förut nyttjadt eller 
beviljadt Adeligt Namn eller Vapen”90.  

De tidigare i Riddarhusordningen meddelade regler angående introduktion och förbud att 
uppta  en  annan  släkts  namn  eller  vapen  förnyades  under  1800-talet.  1866  års 
Riddarhusordningen  (1866:37)  innehöll  i  2  §  bestämmelser  om  introduktion  på 
riddarhuset där bl.a. stadgades att ”den som sökte introduktion skulle… avlämna avskrift 
av  sköldebrevet  samt  vapenplåt  och  fullständig  biografisk  genealogi  över  sin  ätt”. 
Dessutom bestämdes att ingen fick uppta annans ätts nummer, namn eller vapen. 2 § 
upphördes  genom  förordningen  (1977:1142)  om  ändring  i  riddarhusordningen  som 
trädde i kraft den 1 januari 1978. Detta skedde p.g.a. att nobilisering ej längre kunde 
förekomma.  Dock påpekas  bör att  enligt  särskild  övergångsbestämmelse  gäller  2  § i 
fråga om ätt som ej tidigare introducerats91.

År  1934  började Riksheraldikerämbetet  bedriva  inregistrering  av  borgerliga  vapen. 
Verksamheten avslutades  dock redan år 1936, och sen dess blev det  inte  möjligt  att 
registrera släktvapen i Sverige92. 

5.3. Rättsligt skydd i dagens Sverige
Det finns ingen rättslig  reglering  om släktvapenrätt  i  dagens Sverige.  Som den enda 
formellt  gällande  rättsliga  föreskriften  inom släktvapensrätten  måste  nämnas  ”Kungl. 
Förordningen av den 10 aug. 1762 emot Adelig Skölds eller Öpen Hjelms brukande af 
Ofrälse Män”. Däremot verkar det vara orealistiskt  att  använda denna bestämmelse i 
nuvarande rättslig tvist. Genom att det inte är förbjudet att anta och föra vapen har alla 
87 Uno Lindgren, ”Heraldik i svenska författningar”, Håkan Ohlssons boktryckeri, Lund 1951, s. 53 - 54
88 Som ovan, s. 54
89 Som ovan, s. 66
90 Uno Lindgren, ”Heraldik i svenska författningar”, Håkan Ohlssons boktryckeri, Lund 1951, s. 104
91 Olle Höglund, ”Namnlagen”, Norstedts juridik AB, 1998, s. 163
92 Per Andersson, ”Heraldik. Läran om vapenmärken”, Bokförlaget Draking, Mjölby 1993, s. 11
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svenska medborgare  rätt  till  detta.  Trots  att  det  verkar  vara  fritt  att  usurpera  andras 
vapen,  skapades  under  årens  gång (och lång kontinuerlig  vapenanvändning)  sedvana 
som tillämpas av det heraldiska samfundet vid framtagande av nya vapen. 

Den viktigaste regeln stadgar att ett nyantaget vapen måste vara självständigt och skall 
inte vara förväxlingsbart med ett annat vapen som förs av någon annan. Med vapnet i 
detta  sammanhang anses först  och främst  själva sköldmärke.  Däremot  är även andra 
beståndsdelars särskiljningsförmåga inte  utan betydelse,  speciellt  när det är fråga om 
särpräglad  hjälmprydnad93.   De  som  tänker  anta  ett  nytt  vapen  rekommenderas  att 
kontrollera om ett liknande vapen redan existerar. I detta sammanhang gäller först och 
främst kontroll av befintliga svenska vapen. Även vapen i övriga nordiska länder samt 
”de  mer  kända  vapnen  i  övriga  länder”  bör  kontrolleras94.  I  frågan  om 
självständighetsrekvisit  vilket  behövs  för  att  vapnet  inte  skall  betraktas  som 
förväxlingsbart anses att det krävs minst två skillnader mellan sköldarna (motsvarande 
gäller även hjälmprydnad) vilka skulle framgå på avstånd95. 

För  att  skydda  vapnet  från  intrång  och  usurpering  rekommenderas  att  offentliggöra 
vapnet i heraldiskt sammanhang. I dagsläget kan man göra detta genom att publicera 
vapnet i Skandinavisk Vapenrulla eller anmäla det till Svenskt Vapenregister96. Den först 
nämnda skriftserien trycks i privat regi och strävar efter att ”till lägsta möjliga kostnad 
för  vapenanmälare  och  övriga  intressenter”  kartlägga  ”befintliga  svenska  heraldiska 
vapen”97.  Publicering  i  Skandinavisk  Vapenrulla  innebär  inte  vapnets 
kvalitetsgranskning. I sin tur bedriver Svenska Vapenkollegiet granskning, registrering 
och  publicering  av  släkt-  och  föreningars  vapen.  Registreringen  sker  i  Svenskt 
Vapenregister98,  medan publiceringen sker i  Svenska Heraldiska Föreningens tidskrift 
”Vapenbilden”  samt  på kollegiets  webbsida.  Svenska Vapenkollegiet  samverkar  med 
Svenska  nationalkommittén  för  Genealogi  &  Heraldik  och  Svenska  Heraldiska 
Samfundet och är en arbetsgrupp inom Svenska Heraldiska Föreningen99. 

Det anses också att de förlänade adliga vapnen nyttjar samma skydd som riksvapen och 
andra  offentliga  vapen  fick  genom  lagen.  Adliga  vapens  beståndsdelar  anses  vara 
reserverade endast för adliga släkter och ”Kungl. Förordningen av den 10 aug. 1762 
emot  Adelig  Skölds  eller  Öpen  Hjelms  brukande  af  Ofrälse  Män”  bestämmelser 
respekteras100. 

Alla  ovannämnda regler  saknar juridisk förankring och brukas  nästan uteslutande av 
vapenanvändare. P.g.a. heraldikens kontinuerliga användning anses det vara tillräckligt 
med detta skydd som  den goda heraldiska seden ger. Att bryta mot dessa regler och 
usurpera andras  vapen eller  dess  elementer  betraktas  som  mauvais  ton och detta  ger 
tillräckligt skydd i alla seriösa sammanhang. 

93 Martin Sunnqvist, ”Den svenska vapenrätten”, ur Svenska Heraldiska Föreningens ”Vapenrulla och 
matrikel 2009”, s. 25
94 Som ovan
95 Som ovan s. 26
96 Som ovan. 
97 Monitorförlagets webbsida och Per Andersson, ”Heraldik. Läran om vapenmärken”, Bokförlaget 
Draking, Mjölby 1993, s. 27
98 Se bilaga 1
99 Svenskt Vapenregisters presentation i Svenska Heraldiska Föreningens ”Vapenrulla och matrikel 2009”, 
s. 24
100 Martin Sunnqvist, ”Den svenska vapenrätt”, ur Svenska Heraldiska Föreningens ”Vapenrulla och 
matrikel 2009”, s. 26
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Däremot ansåg inte alla inom det heraldiska samfundet att detta skydd var tillräckligt – 
år 2001 publicerades i Svenska Heraldiska Föreningens tidskrift ”Vapenbilden” förslag 
till  lag  om  heraldiska  vapen.  Förslagets  upphovsman  Per  Andersson  försökte  bl.a. 
reglera i texten sådana frågor som användning av vapnets beståndsdelar, registrering och 
vapens skydd101.  Trots  att  förslaget  var  orealistiskt  att  genomföra  bidrog det  till  den 
heraldiska debattens  utveckling och lyfte  fram problematiken som skulle  aktualiseras 
inom den närmaste framtiden, nämligen år 2003 då frågan om släktvapenrättslig skydd 
prövades  av  Patent-  och  registreringsverket  och  därefter  år  2006  då  samma  ärende 
prövades av Patentbesvärsrätten. 

101 Per Andersson, ”Förslag till lag om heraldiska vapen”, ”Vapenbilden” nr. 51, s. 6 och 14 – 18 
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6. Analogisk lagtillämpning? 
Av framställningen ovan framgår tydligt och klart att släktheraldik i Sverige står utanför 
rättslig reglering och detta innebär en hel rad problem. I avsaknad av rättslig reglering på 
området,  kan  frågan  om  analogisk  lagtillämpning  aktualiseras.  Med  det  sistnämnda 
menas  att  en  i  lagstiftningen  befintlig  lösning appliceras  på  ett  oreglerat  fall102.  Det 
klassiska  exemplet  på  laganalogi  är  Skuldebrevlagen  och  dess  bestämmelser  vilka 
bedömdes  kunna  komma  till  användningen  på  obligationsrättens  område103.  Nedan 
uppräknas krav som måste uppfyllas för att laganalogi skall föreligga. 

1. Det aktuella fallet skall inte vara lagligt reglerat på ett tillfredställande sätt. D.v.s. 
en lucka i lagen skall förekomma.

2. Det aktuella fallet ligger utanför det språkliga naturliga tillämpningsområdet för 
denna lagregel. Trots detta bedöms fallet med stöd av denna lagregel. 

3. Tillämpningen av denna lagregel i det aktuella fallet sker utan lagstöd. I stället 
för  detta  sker  den  genom  att  lagregeln  reglerar  något  annat  fall  som  liknar 
väsentligen den aktuella situationen104.

I framställningen nedan skall presenteras lagregler vilka erbjuder skydd för riksvapen, 
namn och varumärke. Vidare skall deras analogiska tillämpning i syfte att åstadkomma 
släktvapnets rättsliga skydd diskuteras.  

6.1. Lag om Sveriges riksvapen och dess rättsliga skydd
Sveriges riksvapens utseende och användning regleras i  Lag (1982:268) om Sveriges 
riksvapen. Lagens 1 § stadgar att Sverige har två riksvapen - stora riksvapnet och lilla 
riksvapnet. Det först nämnda vapnet är också statschefens personliga vapen. Paragrafens 
andra  stycke  reglerar  användning  av  det  stora  riksvapnet.  Paragrafens  tredje  stycke 
fastställer att ”Statschefen kan ge andra medlemmar av det kungliga huset tillåtelse att 
som  personligt  vapen  bruka  stora  riksvapnet  med  de  ändringar  och  tillägg  som 
statschefen  bestämmer”. Som  exempel  på  tillämpning  av  denna  bestämmelse  kan 
nämnas H.K.H. Prins Daniels, hertig av Västergötland, vapen som antogs år 2010 och 
innehåller i sin huvudskölds första och fjärde fält Lilla riksvapnet, samt Folkungavapnet 
i andra fältet105. 

Lagens andra paragraf innehåller bestämmelser angående stora riksvapnets utseende. Det 
är  av  intresse  att  påpeka  att  vapnets  utseende  regleras  i  heraldiska  termer  och  med 
tillämpning av heraldikens grundläggande princip om beskrivningens företräde framför 
avbildningen (vapenkompositionens fixering genom blasonering). 

Lagens tredje paragraf  fastställer  lilla  riksvapnets utseende.  Paragrafens andra stycke 
innehåller bestämmelser som stadgar att lilla riksvapnet kan avbildas även utan sköld i 
form av tre öppna kronor av guld, ordnade två över en. Avslutningsvis ges i paragrafen 
möjlighet  för  myndigheter  som  använder  lilla  riksvapnet  att  tillfoga  emblem  som 
symboliserar  deras verksamhet.  Dock innehåller  paragrafen förbehåll  som stadgar  att 
yttrande från statens heraldiska nämnd bör inhämtas innan ett vapen med sådant tillägg 
skall tas i bruk.

102 Stig Strömholm ”Rätt, rättskällor och rättstillämpning”, Norstedts juridik, 1996, s. 461
103 Som ovan, s. 351
104 Peczenik Aleksander, ” Juridikens metodproblem: rättskällelära och lagtolkning”, Stockholm A & W, 
1989, s. 78 - 79
105 Riksarkivets webbsida, förteckning över nya heraldiska vapen för år 2010
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I fråga om vapnets rättsliga skydd skall Lag om Sveriges riksvapen beaktas tillsammans 
med Lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar. Lagens 
första  paragraf  innehåller  bestämmelsen  som  förbjuder  användning  av  statsvapen, 
statsflagga  eller  annat  statsemblem  eller  statlig  kontroll-  eller  garantibeteckning  i 
näringsverksamhet  i  varumärke  eller  annat  kännetecken  för  varor  eller  tjänster  utan 
vederbörligt tillstånd. Bestämmelsen gäller även ” annan beteckning, som hänsyftar på 
svenska  staten  och  därigenom  ger  kännetecknet  en  officiell  karaktär,  samt  svenskt 
kommunalt  vapen,  vilket  är  registrerat”.  Bestämmelsen  gäller  även  i  fråga  om 
”beteckning som lätt kan förväxlas med sålunda skyddad beteckning”.

Lagens  fjärde  paragraf  innehåller  straffbestämmelser  och  föreskriver  att  den  som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter bl.a. mot lagens första paragraf skall dömas till 
böter.

Det är  av intresse  att  påpeka att  de ovannämnda lagarna inte är helt  främmande för 
tanken  om släktvapnets  rättsliga  skydd.  Den gällande  svenska  rätten  bjuder  rättsligt 
skydd åt ätten Bernadottes vapen. I förarbeten till Lag om Sveriges riksvapen påpekades 
att statsvapen var i allmänhet ursprungligen personliga vapen. Påståendet illustrerades 
med kortfattad genomgång av Sveriges riksvapens historik106. Det påpekades även att i 
av  chefen  för  utrikesdepartementets  administrativa  avdelning  den  5  februari  1975 
utfärdat meddelande till bl.a. alla svenska ”lönade utlandsmyndigheter” (återgivet i KU 
1975:12 s. 184) konstaterades på ett klart och tydligt sätt att "stora riksvapnet numera är 
att anse som det Kungl. Husets personliga vapen”107. Vidare fastställdes i förarbetena 
bl.a. att det är ostridigt att stora riksvapnet är även konungens vapen.  Detta framgår 
redan ”med hänsyn till de symboler för ätten Bernadotte som ingår i hjärtskölden”. Stora 
riksvapnets ursprung ur personligt vapen framgår även av den redan nämnda historiska 
exkurs som finns i förarbeten. Avslutningsvis konstateras att det stora riksvapnet skall 
”betraktas som en symbol inte bara för konungen ulan också för den svenska staten och 
även används på detta sätt”108. Denna synpunkt lagfästes i Lag om Sveriges riksvapen 
1§. 

6.2. Namnlagen och särskild skydd för egenartade efternamn
Som det är redan nämnt i texten kan vapen betraktas som namnets grafiska ekvivalent. 
Ett  vapen har  samma kännetecknande  funktion för  en  släkt  som namnet,  fast  det  är 
utformat i bildform. Man kan säga förenklat att ”vapnet är för ögat vad namnet är för 
örat”109. Det finns ett djupt och gammalt samband mellan namn och heraldiska vapnen – 
de första ärftliga släktnamnen har uppstått inom det andliga ståndet under 1300-talet. 
Som  en  viktig  faktor  vid  denna  utveckling  nämnes  ”den  sed  som  utbildades  med 
släkttecken i  form av vapensköldar och sigill,  vilka blev för ätterna sammanhållande 
symboler”110.  Bruket  av  släktnamnen  ökar  under  1600-talets  första  hälft  inom adliga 
ståndet. Detta kan bero på 1626 års riddarhusordning som förbjöd antagande av annans 
släkts namn eller vapen. Därigenom jämställdes släktnamn i betydelse med ättens vapen. 
Även  följande  utveckling  inom  heraldiken  speglades  i  namnskicket  –  t.ex.  när 

106 Prop. 1981/82:109, s. 24                                                           
107 Som ovan, s. 31
108 Som ovan
109 Per Andersson, ”Heraldik. Läran om vapenmärken”, Bokförlaget Draking, Mjölby 1993, s. 3
110 Olle Höglund, ”Namnlagen”, Norstedts juridik AB, 1998, s. 14
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vapensköldarna blev alltmer komplicerade och indelade i fält ”tog namnskicket intryck 
av detta och de sammansatta namnen av typ Lilliehöök uppkom”111.

I  dagsläget  regleras  den  svenska  namnrätten  genom  Namnlag  (1982:670).  I  den 
nedanstående  framställningen  skall  relevanta  lagbestämmelser  vilka  kan  användas 
analogiskt för att åstadkomma släktvapnets rättsliga skydd betraktas lite närmare.

I vårt problems kontext kan det vara av intresse att till  att börja med observera 13 § 
vilken innehåller förbud mot godkännande av efternamn, vilka lätt kan förväxlas med i 
hinderskatalogen  uppräknade  namn  eller  kännetecken  som  tillkommer  annan.  I 
paragrafen stadgas att:

Som efternamn, vare sig det är nybildat eller ej, får inte godkännas namn som lätt  
kan förväxlas med
1. ett efternamn som någon annan enligt lag bär eller har rätt att bära,
2. ett allmänt känt efternamn som har burits av en utdöd släkt,
3. ett allmänt känt utländskt efternamn,
4. någon annans konstnärsnamn eller ett likartat namn som är allmänt känt,
5. en beteckning för en stiftelse, en ideell förening eller någon liknande  
sammanslutning,
6. någon annans här i riket skyddade firma eller varumärke eller ett annat  
kännetecken som har inarbetats för någon annan i en näringsverksamhet här i  
riket, eller
7. en titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, om titeln är  
egenartad, eller ett särskilt skapat namn som förekommer i ett sådant verk och vars  
utnyttjande skulle innebära en kränkning av någon annans upphovsrätt till verket.

Namnlagens 20 – 23 §§ innehåller bestämmelser angående särskilt skydd för egenartade 
efternamn. Dessa bestämmelser överensstämmer i hög grad med 19 – 22 §§ i 1963 års 
lag och innefattar materiellt skydd för den som förvärvat ett egenartat efternamn112. 

20 § reglerar frågan om ensamrätt  till  efternamn. Paragrafens första stycke behandlar 
”den enskildes anspråk på skydd mot att annan bär hans egenartade efternamn såsom 
namn”113 och stadgar följande:

Har någon förvärvat ett egenartat efternamn, får ett namn som lätt kan förväxlas  
med detta användas av någon annan endast om han eller hon enligt denna lag kan  
åberopa rätt till namnet eller om han eller hon eller släkten av ålder eller annars  
enligt ortens sed har burit det som tillnamn.

Den  ovannämnda  bestämmelsen  ger  privaträttsligt  skydd  åt  efternamn  under 
förutsättning  att  namnhavaren  förvärvat  sitt  efternamn  i  enlighet  med  någon  av 
bestämmelserna i 1963 års eller 1982 års namnlag. Den andra förutsättningen utgår ifrån 
att efternamnet är egenartat114. 

Paragrafens  andra  stycke  innehåller  ”bestämmelser  om  skydd  mot  att  någon  annan 
använder namnet som firma, varumärke eller annat kännetecken”115 och stadgar följande:

111 Olle Höglund, ”Namnlagen”, Norstedts juridik AB, 1998, s. 14
112 Som ovan, s. 146
113 Som ovan
114 Som ovan, s. 147
115 Olle Höglund, ”Namnlagen”, Norstedts juridik AB, 1998, s. 146
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Ingen  får  obehörigen,  till  nackdel  för  den  som  har  förvärvat  ett  egenartat  
efternamn, i näringsverksamhet använda en firma, ett varumärke eller ett annat  
kännetecken som lätt kan förväxlas med namnet. Med firma likställs beteckning för  
stiftelse, ideell förening eller därmed jämförlig sammanslutning.

Både Varumärkeslagen och Firmalagen innehåller bestämmelser till  skydd för annans 
efternamn. P.g.a. detta har Namnlagens bestämmelse kompletterande karaktär och har 
tillkommit  mot bakgrund av att  ”det under förarbetena till  1963 års namnlag ansågs 
ovisst  i  vad  mån  en  namnhavare  kunde  göra  gällande  bättre  rätt  till  namnet  enligt 
kollisionsreglerna  i  varumärkes-  och  firmalagstiftningen,  om  han  inte  själv  var 
näringsidkare”116.

Skyddet enligt paragrafens andra stycke gäller bara mot den faktiska användning vilken 
har  obehörig  karaktär.  I  fall  kännetecknets  innehavare  kan  åberopa  rätt  enligt 
Varumärkes- eller Firmalagen kan ingripande mot användningen inte ske. Vidare, för att 
bestämmelsen skall aktualiseras, krävs även att kännetecknet skall kunna lätt förväxlas 
med namnet (se katalog i namnlagens 13 §). Till sist måste nämnas att det krävs även att  
användning skall ”lända namnhavaren till nackdel”117.  

Paragrafens tredje stycke innehåller definition av begreppet egenartat efternamn. Med 
detta begrepp menas sådana efternamn vilka är ägnade att ”utmärka tillhörighet till en 
viss släkt”. Det måste påpekas att det enskildes intresse av ett privaträttsligt skydd för 
namnet är starkt sammanhängande med namnets förmåga att verka individualiserande. 
Det sist nämnda sammanhänger i sin tur med namnets frekvens. Intresset av namnets 
skydd ökar proportionellt med namnets funktion att utmärka tillhörighet till en viss släkt. 
Det bör påpekas att intresset av rättsligt skydd är störst när det är fråga om namn som 
bärs av endast  en släkt.  Intresse föreligger  även i  fall  då namnet  ger  association till 
endast  ett  begränsat  antal  släkter  och  därigenom varje  gång det  förekommer  väcker 
föreställning om en viss släkttillhörighet”.118 

Bland  andra  faktorer  vilka  är  av  betydelse  för  namnets  rättsliga  skydd  kan  den 
ordbildningstyp som namnet tillhör nämnas. Hänsyn skall tas även till namnets språkliga 
strukturtyps frekvens, de språkliga beståndsdelarnas form och betydelse samt det sätt på 
vilket de sammanfogas till ett namn119.

Det  bör  påpekas  att  ”den  enskildes  intresse  av  att  i  namnet  äga  ett  skyddat 
individualiseringsmedel” skall inte alltid ställas ”i relation till namnets frekvens i hela 
landet”.  Ett vanligt släktnamn kan på en mindre ort ha utmärkt särskiljande karaktär. 
Därför  överlämnas  det  till  praxis  att  avgöra  i  vilken  situation  en  namnhavare  i  det 
konkreta fallet skall anses ha intresse att kunna ingripa. Utgångspunkten är dock alltid 
frågan om namnet i det enskilda fallet är ägnat att utmärka tillhörighet till en viss släkt 
eller ej120. 

Det  finns inga utryckliga bestämmelser  angående förbud mot användning av namnet 
som domstol, i fall av namnintrång som avses i paragrafens andra stycke, kan utfärda. 
Däremot anses möjlighet för domstol att på yrkande meddela förbud följa av allmänna 
processuella regler samt har stöd i praxis121. 

116 Som ovan, s. 150 och SOU 1960:5 s. 211 f
117 Som ovan, s. 150 - 151
118 Som ovan, 1998, s. 154
119 Som ovan
120 Som ovan 
121 Olle Höglund, ”Namnlagen”, Norstedts juridik AB, 1998, s. 146 och SOU 1960:5 s. 216
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Namnlagens  22  §  innehåller  bestämmelser  angående  fastställelsetalan  och  har  sin 
förebild i Varumärkeslagens 44 §. Vid 1963 års lags tillkomst uppmärksammades att 
inom  namnrätten  kan  två  olika  typer  av  fastställelsetalan  aktualiseras,  nämligen 
”huruvida rätt till släktnamn består eller ej”, samt ”huruvida vist förfarande utgör intrång 
i annans rätt till släktnamn eller inte”122. 

Namnlagens 23 § innehåller bestämmelser om skadestånd vid namnintrång. Namnlagen 
innehåller inte straffbestämmelse för den som gör intrång i annans namnrätt och nöjer 
sig med en skadeståndsregel samt möjligheten att utföra förbud för den som gör intrång i 
namnrätten. Skadeståndsregeln aktualiseras i fall den som gör intrång i namnrätten var i 
ond tro123. 

Frågan om intrång föreligger bedöms utifrån samma normer som enligt 20 §. För att 
skadeståndsskyldighet  skall  föreligga  krävs  att  intrånget  varit  till  nackdel  för 
namnhavaren. Bedömningen i frågan motsvarar 20 § 2 st124.  

6.3. Varumärkeslagen
Varumärkesrätten  är  äldre  än  man  tror.  Varornas  märkning  med  tillverkarens  märke 
uppfattades som kvalitetsgaranti och redan Bartolus de Saxxoferrato poängterade detta i 
sin  avhandlings  ”De  insigniis  et  armis”.  Både  heraldiska  vapen  och  varumärken 
samexisterade under flera hundra år och hade juridiskt skydd. Dock ändrades situationen 
i slutet av 1800-talet. 

Den varumärkeslagstiftning som gällde under uppsatsens skrivande baserade sig på 1960 
års Varumärkeslag, som anpassades via vissa viktiga ändringar till EU-rätten. Enligt 1 § 
2 st. fastställdes att ”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, 
särskilt  ord,  inbegripet  personnamn,  samt figurer,  bokstäver,  siffror och formen eller 
utstyrseln  på  en  vara  eller  dess  förpackning”.  Varumärkeslagen  ställer  krav  på 
varumärkes särskiljningsförmåga.

Ensamrätt  till  ett varumärke kan förvärvas genom registrering (VmL1 §) eller genom 
inarbetning (VmL 2 §). Med inarbetning menas att kännetecken ”är känt som beteckning 
för de varor som tillhandahålls under kännetecknet” i Sverige eller ”inom en betydande 
del av den krets till vilken det riktar sig”. Med den ovannämnda kretsen menas den s.k. 
omsättningskretsen, som förutom konsumenter innefattar också ”alla som i tidigare led 
har anledning att befatta sig med märket”125.

Frågan  om  vad  som  menas  med  en  betydande  del  av  omsättningskretsen  saknar 
fortfarande ett enhetligt och tydligt svar. Från PRV:s och domstolarnas avgöranden kan 
slutsatsen dras att bedömningen i frågan skall göras från fall till fall och skall inte bero 
på  bestämda  procenttal.  Även  av  förarbetena  till  den  betraktade  paragrafen  (Prop. 
1994/95:59)  framgår  att  procentandelen  beror  ”av  omständigheterna  i  det  enskilda 
fallet”. Däremot anses enligt en tumregel ett varumärke som används längre än fem år 
som  inarbetat  även  om  kännedomsfrekvensen  i  omsättningskretsen  är  lägre  än  30 

122 Som ovan, s. 159
123 Som ovan, s. 160
124 Som ovan, s. 160 - 161
125 Marianne Levin och Susanne Bonier, ”Praktisk varumärkesrätt”, Norstedts juridik AB, 1998, s. 23

24



procent. Vid kortare periods användning krävs en högre kännedomsfrekvens126. Det skall 
också påpekas  att  ensamrätt  genom inarbetning  gäller  endast  i  de delar  av riket  där 
inarbetning ägde rum. I fall inarbetning skett endast i en begränsad del av landet gäller 
skydd endast i det området127. 

VmL 12 – 24 §§ innehåller bestämmelser angående varumärkes registrering. Enlig 17 § 
skall  den  som  vill  låta  registrera  ett  varumärke  lämna  en  skriftlig  ansökan  till 
registreringsmyndigheten.  Enligt  paragrafens  bestämmelse  skall  ansökan  ”innehålla 
uppgift om sökandens namn eller firma samt uppgift om de varor för vilka märket är 
avsett och de klasser varorna tillhör”. Dessutom innehåller paragrafen krav på att märke 
skall vara tydligt angivet. Det är av betydelse att på ansökningshandlingen skall anges 
om figuren (i fall om det är frågan om figurmärke) skall önskas skyddad i färg eller 
svartvitt128. 

Som  förutsättning  för  varumärkesregistrering  anges  i  VmL  13  §  varumärkets 
särskiljningsförmåga.

VmL 14 § innehåller hinderskatalog för varumärkes registrering. I släktvapenskyddets 
kontext kan det vara av intresse att nämna vissa av dessa hinder. Paragrafens 1 p. stadgar 
att registreringen inte kan ske ”om i märket utan tillstånd tagits in sådan statlig eller 
internationell beteckning eller sådant kommunalt vapen, som enligt lag eller författning 
inte  får  obehörigen brukas  som varumärke,  eller  också något  som lätt  kan förväxlas 
därmed”. Den ovannämnda regeln betraktas som absolut registreringshinder  som inte 
kan avhjälpas129. Motivet till  bestämmelsen är att åstadkomma förhinder för officiella 
beteckningars utnyttjande i privat näringsverksamhet, vilket kan betraktas som stötande 
eller vilseledande (ett sådant bruk av officiella beteckningar kan betraktas som en garanti 
för varornas beskaffenhet)130. 

Som exempel på tillämpning av den ovannämnda bestämmelsen kan nämnas fallet Royal 
Crown  (ans.  Nr.  93/03162).  Figurmärke  Royal  Crown  vägrades  registrering  med 
anledning av att det innehöll bilden på en sluten bygelkrona. PRV:s beslut överklagades. 
Patentbesvärsrätten  avslog  ansökan  med  följande  motivering:  den  i  figurmärkets 
avbildade kronan kunde lätt förväxlas med den kungliga krona som ingår i de svenska 
statsvapnen. Det fanns inte vederbörligt tillstånd att använda en sluten bygelkrona, och 
med anledning av detta avslogs ansökan med stöd av den nämnda bestämmelsen131. 

VmL 14 § 3 p. stadgar att märket inte kan registreras om det strider bl.a. mot lag eller 
författning.  Även  denna  bestämmelse  innehåller  absoluta  registreringshinder. 
Paragrafens 4 p. i  sin tur fastställer  att  hinder för registrering föreligger om ”märket 
innehåller eller består av något, som är ägnat att uppfattas som… annans släktnamn. Det 
måste sägas att PRV:s praxis i släktnamnhänseende har varit väldigt sträng. Förr i tiden 
utgjorde inte bara identiska släktnamn hinder utan även namn som avvek i stavning132. 
Däremot har utvecklingen under 1990-talet gått i en allt friare riktning133. 

126 Marianne Levin och Susanne Bonier, ”Praktisk varumärkesrätt”, Norstedts juridik AB, 1998, s. 23
127 Som ovan, s. 23 - 24
128 Som ovan, s. 25
129 Som ovan, s. 141
130 Som ovan, s. 142
131 Som ovan, s. 143
132 Marianne Levin och Susanne Bonier, ”Praktisk varumärkesrätt”, Norstedts juridik AB, 1998, s. 161
133 Som ovan, s. 175
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Om det inte föreligger hinder registreras ansökningen och kungörs i enlighet med VmL 
20 § 1 st.  Enligt  paragrafens andra stycke kan invändning mot registreringen göras 
inom två månader från kungörelsedagen. Om det inte görs några invändningar vinner 
registreringen laga kraft två månader  efter ansökningens kungörande. Registreringen 
gäller dock tio år från registreringsdagen och kan därefter förnyas i perioder om 10 år 
(VmL 22 §). I samband med registreringen aktualiseras krav på märkets användning 
inom 5 år (VmL 25 a §). I fall rättsinnehavare inte gjort verkligt bruk av märket inom 
den ovannämnda perioden, upphävs märkets registrering134. 

6.4. Sammanfattning
Det är uppenbart att inga av de ovan behandlade lagreglerna är tänkta att tillämpas för 
att åstadkomma rättsligt skydd för släktvapen. Det kan vara väldigt frestande att försöka 
tillämpa  Lag om Sveriges  riksvapen och Lag om skydd  för  vapen och vissa andra 
officiella  beteckningar,  bestämmelser  gällande  det  rättsliga  skyddet  som  ättens 
Bernadottes vapen utnyttjar och använda dem analogiskt på övriga släktvapen. Trots 
detta måste påpekas att de ovannämnda lagarna ger rättsligt skydd åt först och främst 
Sveriges riksvapen, vilken är också statschefens vapen. D.v.s. ättens Bernadottes vapen 
utnyttjar  rättsligt  skydd  i  sin  egenskap  av  riksvapen.  Med  anledning  av  vapnets 
exklusiva karaktär skall konstateras att det finns inga väsentliga likheter mellan det och 
övriga heraldiska släktvapen.

Angående eventuell analogisk tillämpning av varumärkeslagen måste sägas följande: 
Det finns en väsentlig skillnad mellan varumärke och heraldiskt vapen. Denna skillnad 
beskrivs på ett utförligt sätt av  C.G.U. Scheffer. Bl.a. påpekar han att varumärke och 
heraldiskt vapen har olika förutsättningar.  Vid registreringen av ett varumärke spelar 
bilden primär roll medan beskrivningen är sekundär. Varumärket är fixerat i alla sina 
detaljer  och  ”utgör  bildmässigt  en  konstant  faktor”.  Till  skillnad  från  fallet  med 
varumärke  spelar  beskrivningen  (blasonering)  primär  och  grundläggande  roll  vid 
fastställande av ett heraldiskt vapen. Vapnet till skillnad från varumärke kan framställas 
på olika sätt och ”utgör bildmässigt en variabel faktor” 135. Med anledning av detta som 
sagts  ovan måste  konstateras  att  det  är  icke  möjligt  att  använda  Varumärkeslagens 
bestämmelser analogiskt för att åstadkomma rättsligt skydd åt släktvapen. Däremot bör 
påpekas att Varumärkeslagen innehåller vissa viktiga bestämmelser vilka kan användas 
i det ovannämnda syftet.

Med anledning av en allmänt förekommande uppfattning om att heraldiskt vapen är 
namnets grafiska ekvivalent, och med hänsyn till namnets och vapnets liknande syfte 
(att känneteckna dennes bärare) kan tänkas att det är naturligt att använda Namnlagens 
bestämmelser på släktvapnens område. Efter genomgång av Namnlagens bestämmelser 
kan man komma till slutsats att de är tillräckliga för att åstadkomma rättsligt skydd åt 
släktvapen vid deras analogiska lagtillämpning. Men denna tanke fungerar utmärkt bara 
i teorin. Frågan om hur det förhåller sig i praktiken skall betraktas i framställningen 
nedan.

134 Som ovan, s. 26
135 C.G.U. Scheffer, ”Det heraldiska skyddet”, s. 152 - 153 ur ”Heraldiskspegel”, Bonniers, 1964
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 7. Det rättsliga skyddet för släktvapen i praktiken
Frågan angående rättsliga skydd för släktvapen i Sverige ställdes på sin spets år 2003 i 
samband med registreringen av Steninge Slott AB varumärket 337718. Det ovannämnda 
varumärket gjorde enligt heraldiska uppfattningar intrång i ätten Gyllenstiernas vapen. 
Med  anledning  av  detta  gjorde  Riksarkivet,  Gyllenstiernska  släktföreningen,  Göran 
Gyllenstierna, Martin Sunnqvist och Per Gyllenstierna invändning mot registreringen. 

Riksarkivet åberopade i sin invändning att Steninge Slott AB:s varumärke består av ätten 
Gyllenstiernas  släktvapen  och  med  anledning  av  detta  var  ägnat  att  uppfattas  som 
släktnamnet Gyllenstierna136. 

Martin Sunnqvist  och Per Gyllenstierna framförde samma argument som Riksarkivet 
samt  åberopade  även  att  varumärket  strider  mot  annat  lag,  nämligen  ”Kungl. 
Förordningen av den 10 aug. 1762 emot Adelig Skölds eller Öpen Hjelms brukande af 
Ofrälse  Män”,  då varumärket  förutom släktvapnet  innehåller  även grevlig  rangkrona 
vilket, enligt den ovannämnda bestämmelsen, kan bäras endast av personer med grevlig 
värdighet. Vidare hävdades även att varumärket vilseleder allmänheten om tjänsternas 
och  varornas  ursprung  och  beskaffenhet.  Detta  skedde  genom  att  släktvapnet 
tillsammans med grevlig krona och årtalet 1705 ger allmänheten uppfattningen att ”det 
är fråga om verksamhet som bedrivits av en greve sedan 1705”137.

Gyllenstiernska släktföreningen  och  Göran  Gyllenstierna  åberopade  samma 
invändningar som framställdes ovan. Dessutom hävdade Gyllenstiernska släktföreningen 
och  Göran  Gyllenstierna  att  släktvapnet  skall  jämställas  med  ”väl  inarbetat  och  för 
allmänheten välkänt varumärke”, samt att registreringen gjordes ”med kännedom om att 
släkten motsatt sig ett kommersiellt utnyttjande” av vapnet. D.v.s. registreringen gjordes 
i ond tro138.

Steninge  Slott  AB  har  bestridit  grunderna  för  invändningen  och  anfört  följande  i 
samtliga tre bestridanden: Det är endast statliga eller internationella beteckningar eller 
vissa kommunala vapen som omfattas av rättsligt skydd i enlighet med VmL 14 § 1 st. 1 
p.  Det  påpekades  att  den  ovannämnda  lagen  innehåller  inga  bestämmelser  angående 
skydd  för  adliga  vapen.  Vidare  påpekades  av  varumärkets  innehavare  att  det 
förekommer ”ett stort antal registrerade varumärken innehållande figurelement stjärnor 
eller  kronor”,  samt  att  det  inte  föreligger  risk  att  allmänheten  skall  associera  det 
betraktade varumärket med Gyllenstiernas släktvapen. 

Enligt Patent- och registreringsverkets bedömning krävs för tillämpning av VmL 14 § 1 
st.  4  p.  att  ”varumärket  i  första  hand  uppfattas  hänsyfta  på  ett  släktnamn”.  Det 
konstaterades att varumärket i frågan föreställer en grevlig krona samt en vapensköld 
innehållande en sjuuddig stjärna och sifferkombinationen 1705. Varumärket var utfört i 
svartvitt,  vilket  innebär  ”varumärkerättsligt  skydd  för  samtliga  färgkombinationer”. 
Vidare konstaterades att släkten Gyllenstiernas släktvapen föreställer en störtad sjuuddig 
stjärna mot blå bakgrund. Patent-  och registreringsverket  ansåg att  det  ”företer  vissa 
bildmässiga likheter” med varumärket. Främst utgjordes dessa likheter av förekomsten 
av en sköld samt den sjuuddiga stjärnan. Däremot gjorde Patent- och registreringsverket 
bedömningen att det föreligger ”vissa avgörande skillnader i form av en grevlig krona 
samt  sifferkombination  1705”  vilka  innebär  att  det  betraktade  varumärket  ”inte  kan 
anses ägnat att uppfattas som Gyllenstiernas släktnamn eller släktvapen”. Vidare ansågs 
136 PRV, Avslag av invändning, invändningsärende nr 2000/0091/0001
137 PRV, Avslag av invändning, invändningsärende nr 2000/0091/0003
138 PRV, Avslag av invändning, invändningsärende nr 2000/0091/0005
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av  Patent-  och  registreringsverket  att  den  svenska  allmänheten  inte  har  sådana 
fördjupade  kunskaper  inom  heraldik  att  den  kan  koppla  samman  innehavarens 
varumärke med Gyllenstiernas släktvapen.

I frågan om ”Kungl. Förordningen av den 10 aug. 1762 emot Adelig Skölds eller Öpen 
Hjelms  brukande  af  Ofrälse  Män”  ansåg  Patent-  och  registreringsverket  att  den 
ovannämnda  bestämmelsen,  som inte  hade  upphört  formellt,  torde  vara  obsolet  och 
saknade relevans för den aktuella rättsprövningen. Detta ledde i sin tur till att VmL 14 § 
1 st. 3 p. kunde inte tillämpas. 

Angående  frågan  om  varumärkets  vilseledande  karaktär  ansåg  Patent-  och 
registreringsverket att varumärket inte var ägnat att uppfattas som släktnamnet samt att 
förekomsten  av  grevlig  rangkrona  varken  utgör  registreringshinder  eller  förutsätter 
grevlig  titel.  Vidare  ansågs  även  att  sifferkombination  1705  inte  kan  uppfattas  som 
”utfästelse av historisk tradition” som skulle kunna vilseleda allmänheten. 

Beträffande frågan om jämställande av släktvapen med ett inarbetat varumärke ansåg 
Patent- och registreringsverket att det inte framkommit i målet att vapen kan anses vara 
inarbetat  enligt  VmL  14  §  1  st.  6  p.  (varumärke  kan  ej  registreras  om ”märket  är 
förväxlingsbart  med  ett  namn  eller  en  firma  som  någon  annan  använder  i  en 
näringsverksamhet,  med  någon  annans  varumärke  som  är  registrerat  efter  tidigare 
ansökan  eller  med  någon  annans  varukännetecken  som är  inarbetat  då  ansökan  om 
registrering görs”) jämförd med VmL 2 §. Med anledning av detta ansågs att VmL 14 § 
1 st. 7 p. ej var tillämplig139. 

Med anledning av det som sagts ovan, ansågs att invändningarna inte utgjorde något 
hinder mot registreringen och invändningarna avslogs. 

Samtliga  invändare  överklagade  Patent-  och  registreringsverkets  avslag  av 
invändningarna till Patentbesvärsrätten och vidhöll att registreringen av Steninge Slott 
AB:s märke skulle upphöra. Varumärkets innehavare har bestritt ändring140. 

I  samband  med  överklagan  hade  uppkommit  frågan  angående  Riksarkivets  talerätt  i 
målet. I fall Riksarkivets talan inte tas upp i prövningen begärde Martin Sunnqvist och 
Per  Gyllenstierna  att  Patentbesvärsrätten  bereder  Riksarkivet  (”i  dess  egenskap  av 
expertmyndighet på det heraldiska området”) tillfälle att yttra sig i målet141. 

Riksarkivet åberopade att det ”ensam har ansvar för statens heraldiska verksamhet och 
därmed har rätt att föra talan mot Patentverkets beslut i varumärkesärenden”. Steninge 
Slott AB:s motparter hade till grund för sin talan i själva saken hållit fast vid samma 
argument som framfördes i deras invändningar. Dessutom, som en självständig grund för 
talan,  åberopade  Riksarkivet  även  att  ”det  kan  få  ’förödande  konsekvenser  för  det 
immateriella  kulturarv som den adliga heraldiken utgör’  om registreringen består”142. 
Martin Sunnqvist och Per Gyllenstierna åberopade som en ny grund för talan också att 
varumärket strider mot lag p.g.a. sitt vilseledande karaktär i ”6 § andra stycket 4 och 5 
marknadsföringslagens” mening143. 

139 PRV, Avslag av invändning, invändningsärende nr 2000/0091/0005
140 Patentbesvärsrättens dom, Mål nr. 04-031; Vm. Reg. 337.718, s. 2
141 Som ovan
142 Som ovan
143 Som ovan, s. 3
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Riksarkivet anförde som stöd för sin talerätt att det får enligt instruktionen (1995:678) 
”göra utredningar och vidta andra åtgärder på det heraldiska området”. Riksarkivet har 
även till uppgift att ”avge yttranden i heraldiska ärenden till andra myndigheter”. Vidare 
påpekades även att i Riksarkivets omvärldsbevakning ingår en kontinuerlig uppföljning 
av  Varumärkestidningen.  P.g.a.  att  många  varumärken  innehåller  heraldiska  element 
”genererar denna funktion emellanåt invändningar från Riksarkivets sida”. Riksarkivet 
och Heraldiska nämnden, som är rådgivande organ inom Riksarkivet, har uppdrag att 
bevaka heraldiska frågor. P.g.a. det som sagts ovan, samt p.g.a. att Patentverket saknar 
egen heraldisk  kompetens  är  Riksarkivet  ”den myndighet  som ensam har  ansvar  för 
heraldiska  frågor”  och av detta  framgår  i  sin  tur  att  det  har  möjlighet  att  överklaga 
Patentverkets beslut144. 

I själva saken anförde Riksarkivet följande: varumärket liknar ”just det vapen som finns 
på Steninge slott sedan det byggdes”. Det är uppenbart för envar som besökte slottet att 
varumärket  är  ritad  med  släktvapnet  som  förebild.  Det  påpekades  att  den  direkta 
förlagan finns på urnor i slottsparken samt att sköldmärket förekommer på många platser 
i själva byggnaden. Siffrorna ”1705” vilka placerades i varumärket syftar på ”det år Carl 
Gyllenstiernas slott stod färdigt”. Tillägget av siffrorna kan inte betraktas som tillräcklig 
skillnad  för  att  särskilja  släktvapnet  och  varumärket.  Vidare  påpekades  även  att 
sköldformen saknar betydelse p.g.a. att heraldiskt vapen kan avbildas med olika typer av 
sköldar. Riksarkivet slog fast att ”vapnet är namnet uttryckt i bild” och att varumärke 
som innehåller en annans släktnamn kan inte registreras enligt Varumärkeslagen. Genom 
denna  förbud  förelåg,  enligt  Riksarkivets  mening,  hinder  för  Steninge  Slott  AB att 
”registrera Gyllenstiernas släktvapen som sitt varumärke”. Riksarkivet påpekade även att 
vapnet är offentligt registrerat sedan år 1625 (nr. 3) och att bilderna inte minst genom 
offentliggörande i olika uppslagsverk får anses som allmänt kända145. 

Gyllenstiernska släktföreningen har till utveckling av sin talan anfört bl.a. att avsikten 
med  varumärket  var  att  ”anspela  på  namnet  Gyllenstierna,  släkten  Gyllenstiernas 
anseende samt att associera till  anor och adlighet”.  Användning av varumärket leder, 
enligt Gyllenstiernska släktföreningen, till att allmänheten vilseleds samt ”ger sken av att 
släkten Gyllenstierna på ett eller annat sätt är inblandade”146. 

Martin Sunnqvist och Per Gyllenstierna anförde i utveckling av sin talan att ett skydd för 
släktvapen i Sverige har sitt ursprung i medeltiden. Efter kortfattad historisk exkurs som 
innehöll bl.a. påpekande om ”Kungl. Förordningen av den 10 aug. 1762 emot Adelig 
Skölds eller Öpen Hjelms brukande af Ofrälse Män” konstaterade de att bestämmelsen 
borde  betraktas  som ”sin  tids  uttryck  för  en  rättsregel  som alltjämt  äger  giltighet”. 
Vidare  åberopade  de  att  förarbetena  till  1884  års  varumärkeslag  behandlade 
släktvapnens  rättsliga  ställning.  Det  påpekades  att  enligt  4  §  3  mom.  ”kunde  ett 
varumärke inte registreras om det innehöll offentliga vapen eller stämplar”. I motiven till 
bestämmelsen sades bl.a.  att  ”enskilda vapen och märken kunna registreras,  om icke 
enskildes  eller  familjens  rätt  därigenom trädes  för  nära”.  Martin  Sunnqvist  och  Per 
Gyllenstierna påpekade vidare, att tydligen, ansågs det att ”rätten till släktvapen var så 
självklar, att den inte behövde utryckas på annat sätt än i förbigående lagmotiv” samt att 
”det har i detta sammanhang ansetts att skyddet för namn enligt 4 § 3 mom. möjligen 
kunde  tillämpas  analogt”.  Med  anledning  av  det  som  sagts  ovan,  med  stöd  av 
lagstiftning, förarbetsuttalande, doktrin och rättstillämpning drogs slutsatsen att det finns 

144 Patentbesvärsrättens dom, Mål nr. 04-031; Vm. Reg. 337.718,  s. 3 - 4
145 Som ovan, s. 4
146 Som ovan, s. 5

29



”en  rättsprincip  som  ger  skydd  åt  hävdvunna  inarbetade  kännetecken”147.   Vidare 
påpekades också att  genom ”Kungl. Förordningen av den 10 aug. 1762 emot Adelig 
Skölds eller Öpen Hjelms brukande af Ofrälse Män” kom rättsregeln om släktvapens 
skydd till uttryck och genom detta aktualiseras VmL 14 § 1st. 3 p. I sin tur aktualiseras 
genom analogi till skyddet för släktnamn bestämmelsen i VmL 14 § 1st. 4 p.148 Martin 
Sunnqvist och Per Gyllenstierna påpekade också att Gyllenstiernas vapen är känd och att 
det  är  uppenbart  att  Steninge  Slott  AB  har  hämtat  idén  till  varumärket  från 
Gyllenstiernska släktvapnet. Steninge Slott ägts av ätten Gyllenstierna och dess vapen 
förekommer  i  slottets  utsmyckning.  Det  påpekades  också  att  Steninge  Slott  AB:s 
varumärke  använder  sig  av  två  väsentliga  beståndsdelar  –  skölden  och  stjärna. 
Patentverket  hade  jämfört  varumärket  med  en  okrönt  variant  av  det  Gyllenstiernska 
vapnet.   Martin  Sunnqvist  och  Per  Gyllenstierna  påpekade dock att  den nu levande 
Gyllenstiernska ätten har rätt att använda friherrlig krona i sin vapenframställning. Med 
anledning  av  detta  ansåg  de  att  Patentverket  skulle  jämföra  varumärket  med 
Gyllenstiernska vapnet krönt med friherrlig krona. Till detta tillagdes också att heraldisk 
bild skall identifieras utifrån sitt innehåll (inte utifrån sitt utseende). Av detta framgår att 
sköldformen  och  utförandet  inte  är  det  väsentliga.  Det  påpekades  också  att 
Gyllenstiernska  namnet  är  välkänt  (samma gäller  dess  vapen)  och att  allmänt  kända 
existerande  efternamn  utnyttjar  starkare  skydd  än  andra  efternamn.  Avslutningsvis 
påpekades  att  varumärkets  användning  är  vilseledande  enligt  6  §  2  st.  4  och  5 
Marknadsföringslagen, samt att syftet  med Steninge Slott AB:s varumärke är att  låta 
allmänheten  tro  att  det  finns  samband  mellan  det  ovannämnda  företaget  och 
Gyllenstiernska ätten och dess medlemmar149. 

Förutom detta  anförde Martin Sunnqvist  och Per Gyllenstierna att  i  fall  Riksarkivets 
talan inte tas upp till prövning och det inte bereds tillfälle för Riksarkivet att yttra sig i 
målet, ansluter de sig till vad Riksarkivet anfört150. 

Steninge Slott AB bestred att det förelåg något hinder mot registrering och anförde till 
utveckling av sin talan följande: Gyllenstiernas ätts vapen är ett av de äldsta i Sverige. 
Vapnet  är  väldigt  enkelt  utseendemässigt  och  redan  i  förtiden  var  det  svårt  att 
”identifiera en ätt med hjälp av dess enda stjärna bland alla stjärnmärkta släktvapen”. 
Vidare påpekades  också att  det är  ”följaktligen  absurt”  att  påstå att  allmänheten,  till 
vilken  Steninge  Slott  AB  riktade  sitt  märke,  skulle  kunna  identifiera  namnet 
Gyllenstierna genom likheter mellan det registrerade märke och ättens vapen. Angående 
frågan om släktvapen kan hindra varumärkets registrering och användning, hänvisade 
Steninge Slott AB till Pariskonventionens artikel 6 som åberopades i Europeiska Rådets 
varumärkesdirektiv  1988  om  harmonisering  av  varumärkeslagar  samt 
Varumärkesförordningen  1993  om  gemenskapsvarumärken.  Även  svenska 
Varumärkeslagen och Lagen om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar 
(1970:498)  som  innehåller  liknande  regler  åberopades  av  Steninge  Slott  AB.  Det 
påpekades  att  endast  officiella  vapen  och  liknande  beteckningar  förekommer  i 
hinderskatalogen.  Dessutom påpekades  även att  det  finns  sedan  länge  ett  stort  antal 
registrerade  varumärken som innehåller  stjärnor som huvudmotiv.  Steninge Slott  AB 
påpekade även att det saknas grund för påstående att den svenska allmänheten skulle 
kunna igenkänna och identifiera ”en viss adlig krona bland alla olika former av kronor”. 
Till sist påminde Steninge Slott AB om att det är bara täckta kronor som inte är tillåtna 
att användas enligt Varumärkeslagen samt att övriga kronor saknar rättsligt skydd. Med 

147 Patentbesvärsrättens dom, Mål nr. 04-031; Vm. Reg. 337.718, s. 5
148 Som ovan, s. 5 - 6
149 Som ovan, s. 6
150 Som ovan, s. 6 - 7
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anledning av det som sagts ovan ansåg Steninge Slott AB att det fanns inget vilseledande 
i varumärkesrättsligt hänseende i ärendet151. 

Patentbesvärsrätten behandlade först frågan angående Riksarkivets talerätt och kom fram 
till följande: Enligt rådande praxis saknar en statlig myndighet rätt att överklaga annan 
myndighets beslut om det saknas särskild föreskrift om detta. Riksarkivet tar i enlighet 
med  författningen  (Förordning  för  Riksarkivet  och  landsarkivet  1995:679)  hand  om 
statens heraldiska verksamhet i olika avseende. Däremot finns det inte föreskrifter som 
ger Riksarkivet rätt att överklaga Patentverkets beslut i varumärkesärenden. Det finns 
inte  heller  föreskrifter  som ger  Riksarkivet  rätt  att  föra  talan  mot  annan myndighet. 
Bestämmelsen  i  Riksarkivets  instruktion angående myndighetens  möjlighet  att  ”vidta 
andra  åtgärder  på  det  heraldiska  området”  kan  inte  anses  ge  Riksarkivet  talerätt. 
Samtidigt  saknas det  även föreskrifter  som ger Riksarkivet  rätt  genom att  föra talan 
”tillvarata något allmänt heraldiskt intresse med avseende på ridderskapets och adelns 
vapen”.  Med anledning av detta avvisades Riksarkivets överklagande. Samtidigt fann 
inte Patentbesvärsrätten skäl att bereda Riksarkivet särskilt tillfälle att yttra sig i målet152. 

Beträffande frågan om varumärkets vilseledande karaktär angående beskaffenhet (14 § 1 
st. 2 VmL) fann Patentbesvärsrätten att Steninge Slotts varumärke inte är vilseledande 
på  det  sätt  som  Gyllenstiernska  släktföreningen  och  Martin  Sunnqvist  och  Per 
Gyllenstierna anfört samt att inga hinder finns mot varumärkets registrering153. 

Angående frågan om varumärkesregistreringen strider mot lag eller ej (14 § 1 st. 3 VmL) 
fann Patentbesvärsrätten att  ”Kungl.  Förordningen av den 10 aug. 1762 emot Adelig 
Skölds eller Öpen Hjelms brukande af Ofrälse Män” inte kan anses vara tillämplig i 
frågan om varumärkes registrering som Gyllenstiernska släktföreningen och medparter 
anfört.  Vidare fann Patentbesvärsrätten att det inte föreligger hinder mot varumärkets 
registrering enligt 6 § 2 st. 4 och 5 Marknadsföringslagen som Martin Sunnqvist och Per 
Gyllenstierna gjort gällande154.

I frågan om varumärket ägnat att uppfattas som släktnamn eller ej (14 § 1 st. 4 VmL) 
gjorde Patentbesvärsrätten följande bedömning: ett vapen kan undantagsvis ”vara ägnad 
att  uppfattas  som  annans  släktnamn”.  Däremot  skall  då  vapnet  enligt 
Patentbesvärsrättens  uppfattning  vara  ”allmänt  känt  som  en  viss  släkts  vapen”.  Det 
gjordes inte särskild utredning angående kännedom om det Gyllenstiernska släktvapnet. 
Det  faktum att  vapnet  finns  avbildat  i  Nationalencyklopedin  kan inte,  enligt  rättens 
uppfattning, läggas till grund ”för någon slutsats vad gäller kännedom om vapnet”. P.g.a. 
allt som sagts ovan gjorde Patentbesvärsrätten bedömningen att det är ”inte visat att det 
Gyllenstiernska  släktvapnet  är  allmänt  känt”.  P.g.a.  detta  fann  rätten  att  det  inte 
föreligger något hinder mot registreringen av Steninge Slotts varumärke av det skälet att 
det  ägnad  att  uppfattas  som  släktnamnet  Gyllenstierna,  som  Gyllenstiernska 
släktföreningen och medparter invänt155.

Beträffande frågan om varumärkets vilseledande karaktär angående ursprung (14 § 1 st. 
6  VmL) påpekade Patentbesvärsrätten  att  det  inte  gjordes någon utredning angående 
användning av släktvapnet som kommersiellt kännetecken, samt att det är ”inte visat att 
det finns ett skydd för vapnet som varu- eller närringskännetecken”. P.g.a. detta gjorde 
rätten  bedömningen  att  det  ej  föreligger  hinder  mot  registreringen  av  det  skälet  att 
151 Patentbesvärsrättens dom, Mål nr. 04-031; Vm. Reg. 337.718, s. 7
152 Som ovan, s. 8 - 9
153 Som ovan, s. 9 - 10
154 Som ovan, s. 10
155 Som ovan
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omsättningskretsen  skulle  förväxla  Steninge  Slotts  varumärke  med  Gyllenstiernska 
släktvapnet  och  genom  detta  vilseledas  i  frågan  om  varornas  eller  tjänsternas 
kommersiella ursprung på det sätt som Gyllenstiernska släktföreningen och medparter 
gjort gällande156. 

Med anledning av det lämnades överklagandena utan bifall. Domen meddelades den 14 
september  2006.  Beslutet  överklagades  av  Gyllenstiernska  släktföreningen157. 
Regeringsrätten fann inga skäl att meddela prövningstillstånd158. 

156 Patentbesvärsrättens dom, Mål nr. 04-031; Vm. Reg. 337.718,  s. 10 - 11
157 Till Regeringsrätten inkommen Gyllenstiernska släktföreningens överklagan (2006-11-14, mål. nr. 
7014-06-71)
158 Regeringsrättens protokoll Dok. Id. 79690 (2009-09-08 mål. nr. 7014-06 Avdelning 1)
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8. Analys och möjliga åtgärder

8.1. Status quo
Det  måste  konstateras  att  det  är  nästan  omöjligt  att  åstadkomma  rättsligt  skydd  åt 
släktvapen i dagens Sverige. Det finns inte relevant lagstiftning och Patentbesvärsrätten 
är  skeptisk  inför  Namnlagens  analogiska  tillämpning.  Risken  finns  att  det  ovan 
refererade målet skall fylla prejudikatbildande funktion i framtida rättstvister vilket kan 
orsaka förödande konsekvenser för det heraldiska arvet. Däremot bör det påpekas att
Patentbesvärsrättens  argumentation  är  inte  fläckfri  och  det  finns  utrymme  för  att 
ifrågasätta vissa påståenden. 

Angående ”Kungl. Förordningen av den 10 aug. 1762 emot Adelig Skölds eller Öpen 
Hjelms brukande af Ofrälse Män” fann Patent- och registreringsverket att bestämmelsen 
är obsolet  och saknade relevans för den aktuella  rättsprövningen.  Patentbesvärsrätten 
fann i sin tur att förordningen inte kan anses vara tillämplig i frågan om varumärkes 
registrering.  Det  finns inga generella  principer  som stadgar  vilka bestämmelser  skall 
anses  som  obsoleta  och  åsidosättas.  Strömholm  påpekar  att  i  ett  fungerande 
lagstiftningsmaskineri ”är den obsoleta regeln ett slags motsägelse, en främmande kropp 
i systemet”159. Förenklat kan sägas att en obsolet regel är en sådan regel som inte har 
upphävts  formellt,  men  trots  detta  anses  ej  vara  tillämplig  på  grund  av  att  den  är 
föråldrad. Vanligtvis illustreras begreppet ”obsolet” med drastiska exempel hämtade från 
1734 års byggningabalks tolfte kapitel med den kända bestämmelsen om "Huru svin må 
i  ollonskog  släppas".  Man  kan  spekulera  och  tänka  att  ståndsamhällets  (och  vissa 
gruppers  privilegier)  avskaffande  betraktas  av  Patent-  och  registreringsverket  samt 
Patentbesvärsrätten  som  även  statens  avskaffande  av  rättsligt  skydd  för  adliga 
rangteckens och vapen, vilka anses också vara obsoleta. Det skall dock påminnas om 
adliga vapens fortgående existens och bruk - trots att förordningen dödförklarades finns 
dennas skyddsobjekt kvar och frågan angående dess rättsliga skydd (som det refererade 
målet visar) kan ej betraktas som obsolet.

Till skillnad från adliga vapen vilka har svagt och formellt icke upphört men i praktiken 
illusoriskt  och obsolet  rättsskydd befinner  sig  borgerliga  vapen i  ändå sämre  rättslig 
ställning. Det finns inga bestämmelser på området och möjlighet till rättsligt skydd är 
nästan utesluten. De borgerliga vapenägarna skall förlita sig uteslutande på Namnlagens 
bestämmelser  och  Varumärkeslagens  hinderskatalog  och  deras  analogiska 
lagtillämpning. Däremot träffar man även här problematiken. Patentbesvärsrätten ansåg 
att ett vapen kan undantagsvis ”vara ägnat att uppfattas som annans släktnamn”. Dock 
måste vapnet då uppfylla ett  visst rekvisit och vara ”allmänt känt som en viss släkts 
vapen”. Formuleringen är vag och kan tydligen inte ens tillämpas på ättens Bernadottes 
vapen, vilket är det mest kända svenska vapnet – allmänheten (precis som Patent- och 
registreringsverket påpekade) har inga fördjupade kunskaper inom heraldik.  

I domen påpekades att det inte gjordes särskild utredning angående kännedom om det 
Gyllenstiernska släktvapnet. Frågan kvarstår om en sådan utredning skulle påverka på 
domen eller inte. Tydligen skall domen vara detsamma. Med tanke på Steninge Slott 
AB:s verksamhet, själva slottens koppling till släkten Gyllenstierna och dess heraldiska 
utsmyckning, skulle det förefalla logiskt att genomföra utredning angående kännedom 
om det Gyllenstiernska släktvapnet inom omsättningskretsen. Även möjligheten att hitta 
information  om  det  Gyllenstiernska  släktvapnet  skall  beaktas.  Det  är  allmän 
förekommande att turister och olika kulturhistoriska entusiaster vilka besöker eller hyr 

159 Stig Strömholm ”Rätt, rättskällor och rättstillämpning”, Norstedts juridik, 352
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historiska  fastigheter  för  olika  ändamål  på förhand skaffar  sig  information  angående 
deras  ursprung  och  historik.  Kopplingen  mellan  Steninge  Slott  och  Gyllenstiernska 
släkten  är  uppenbar  och  man  behöver  inte  anstränga  sig  för  att  kunna  identifiera 
Gyllenstiernska vapnet  med hjälp av i  kommunala  biblioteken tillgängliga heraldiska 
böcker. Med anledning av detta samt med anledning av det faktum att Steninge Slott 
AB:s varumärke usurperade det Gyllenstiernska släktvapnet kan bedömningen göras att 
varumärket  är  ägnat  att  uppfattas  som  Gyllenstiernska  släktnamnet  och  detta  utgör 
hinder  mot  dess  registrering.  Detsamma  skall  gälla  även  i  frågan  om  varumärkets 
vilseledande karaktär angående ursprung. 

Det är av betydelse att påpeka att Patentbesvärsrätten konstaterade att Gyllenstiernska 
släktvapnet  inte är  känt  som ett  kommersiellt  kännetecken  och  p.g.a.  detta  inte  kan 
åtnjuta  något  rättsligt  skydd.  Varumärkena  och  släktvapen  hör  till  två  olika 
symbolsystem och de sist nämnda omfattas inte av den gällande rätten. Med anledning 
av detta samt med anledning av att det finns ett stort antal vapenanvändare i Sverige 
ställs frågan angående släktvapens rättsliga skydd på sin spets.

Det  är  möjligt  att  registrera  släktvapen  hos  Patent-  och  registreringsverket  som 
varumärke i enlighet med varumärkeslagens bestämmelser,  och detta verkar vara den 
enda  möjligheten  att  åstadkomma  rättsligt  skydd  åt  släktvapen.  Däremot,  p.g.a. 
varumärkeslagens utformande samt p.g.a. principen om vapenkompositionens fixering 
genom blasonering, förblir den registrerade avbildningen inte längre ett släktvapen utan 
varumärke  och  skall  betraktas  som  ett  sådant  –  registrering  hos  Patent-  och 
registreringsverket skall skydda bara en enda given avbildning av släktvapen och kan 
inte ge skydd åt vapnet som helhet i dess heraldiska mening. Varumärkeslagen skapades 
utan hänsyn till heraldiken och är inte tänkt att ge skydd åt ”tanken om vapen” och dess 
utformning i ord (blasonering). Dessutom måste påpekas att varumärkes registrering har 
sin bäst före tid - i fall ett i egenskap av varumärke registrerat släktvapen inte verkligen 
brukas under fem års efter registreringen skall dess registrering och från den utgående 
rättsligt skydd upphävas.     

Med tanke på kontinuerlig heraldisk tradition i Sverige och de förödande konsekvenser 
som  Patentbesvärsrättens  dom  prejudikatbildande  funktion  kan  åstadkomma  inom 
släktvapenrätten kan det tänkas att det är dags att ge släktvapnet rättsligt skydd genom 
införande av lagen om heraldiska vapen. Nedan skall förslag till en sådan lag, utarbetat 
av författaren, presenteras.

8.2. Förslag till Lag om vapen
1§ Med  vapen  i  denna  lag  anses  ett  i  enlighet  med  god  heraldisk  sed  utfärdat 
identifikationsmärke för personer eller släkt vilkets utseende fastställts i beskrivning. 

Antagande
2§ Alla har rätt att anta och föra vapen

3§ Som släktvapen får inte antas vapen som lätt kan förväxlas med:
1.riksvapen, ett stads-, myndighets-, kommunvapen eller emblem,
2.ett vapen som någon annan bär eller har rätt att bära,
3.ett allmänt känt vapen som har burits av en utdöd släkt,
4.ett allmänt känt utländsk stats-, stads-, myndighets-, kommunvapen, emblem eller 
släktvapen, 
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5.ett vapen eller emblem för en stiftelse, en ideell förening eller någon liknande 
sammanslutning,
6.ett någon annans här i riket skyddade varumärke eller ett annat kännetecken som har 
inarbetats för någon annan i en näringsverksamhet här i riket,
7. ett allmänt känt utländskt varumärke. 

Förvärv
4§ Barn till föräldrar med gemensamt vapen förvärvar vid födelsen det vapnet.

5§ Har föräldrarna  olika efternamn och vapen när  barnet  föds,  kan det  förvärva det 
vapen som den förälder har vars efternamn barnet förvärvar.

6§ Bestämmelserna i 4 – 5 §§ gäller även adoptivbarn. 

7§ De som ingår äktenskap kan välja antingen att ha det enes vapen som gemensamt 
vapen eller att behålla var och ett sitt vapen från tiden närmast före äktenskapet.

Registrering
8§ Släktvapen skall registreras i Riksarkivets släktvapensregister.

9§ Vapen behöver inte registreras om det har blivit inarbetat

10§ Den som vill låta registrera ett släktvapen skall ge in en skriftlig ansökan om detta 
till  registreringsmyndigheten.  Ansökan  skall  innehålla  uppgift  om  sökandens  namn, 
personnummer samt vapnets beskrivning.

11§ Är  ansökningshandlingarna  fullständiga  och  finns  det  inte  något  hinder  för 
registrering, skall släktvapen tas in i registret och en kungörelse om detta utfärdas.
 
12§ Den som vill framställa invändning mot registreringen skall göra detta skriftligen till 
registreringsmyndigheten inom två månader från kungörelsedagen.
 
13§ Registreringsmyndigheten  skall  underrätta  innehavaren  av  släktvapnet  om 
invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig.
   
14§ Registreringsmyndigheten  skall  efter  invändning upphäva registreringen,  om det 
finns något hinder mot denna. 

15§ När registreringsmyndighetens beslut om en invändning har vunnit laga kraft, skall 
det kungöras. 

16§ Registrering gäller från dagen för ansökningens ingivande och tills vidare.

Skydd för vapen
17§ Ingen får obehörigen, använda ett vapen, ett varumärke eller ett annat kännetecken 
som lätt kan förväxlas med annans vapen. 

18§ Talan om fastställelse huruvida ett förfarande utgör intrång i annans vapenrätt eller 
ej får prövas av domstol, när det råder ovisshet om förhållandet och ovissheten är till 
nackdel för den som har väckt talan.
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19§ Den som gör intrång i någon annans rätt till  ett  vapen är skyldig att  ersätta den 
andres skada, om han eller hon har insett eller borde ha insett att förfarandet innebär 
intrång. 

1 §:s lydelse bestämmer vad som skall anses med heraldiskt vapen i lagen. Förbehåll om 
vapnets  utfärdande  i  enlighet  med  god  heraldisk  sed  förutsätter  att  bestämmelser 
angående  vapnets  beståndsdelar  och  grundläggande  heraldiska  regler  inte  behöver 
förtecknas  i  lagen.  Dessutom ger  förbehållet  skydd åt  adliga  rangtecken och hindrar 
deras obehöriga nyttjande i heraldiskt sammanhang. 

2 § lagfäster den redan från medeltiden kända principen om allas rätt att anta och föra 
vapen.  

3 § innehåller hinderskatalog och stadgar att  släktvapen inte får antas om det lätt kan 
förväxlas med vissa andra vapen, emblem, varumärke och beteckningar. På sätt och vis 
dubblerar  och  förstärker  bestämmelsen  första  paragrafens  bestämmelse  som  ryms  i 
formuleringen ” i enlighet med god heraldisk sed utfärdat” vapen. 

4  – 7 § reglerar  frågan om vapnets  förvärv och är  harmoniserade  med Namnlagens 
bestämmelser.  Paragrafernas  lydelse  kan  leda  till  stor  heraldisk  diskussion,  men 
harmonisering av lagstiftningen tvingar att bortse från vissa heraldiska seder och bruk 
som har med vapensarvsrätt att göra (t.ex. agnatiska principen). 

8 § förutsätter att Riksarkivet skall få utvidgade arbetsuppgifter (vilket kräver förändring 
av  instruktion  för  Riksarkivet)  och  skall  få  rätt  att  föra  släktvapensregister  samt 
genomföra  släktvapens  registrering.  I  dagsläget  är  Riksarkivet  den  enda  statliga 
myndighet som har unika kunskaper inom området som garanterar att god heraldisk sed 
skall beaktas vid hantering av registreringsärende. 

8 – 16 § reglerar frågan angående heraldiska vapnens registrering och är harmoniserade 
med Varumärkeslagens bestämmelser, dock med den skillnaden att tonvikten läggs på 
beskrivningens (blasoneringens) primära karaktär (10 §) och vapnets bestående karaktär 
(17§). 

9 § gör undantag för registrering av vapen som har blivit inarbetat och syftar först och 
främst  på gamla  adliga  och borgerliga vapen som används under en viss tid.  En ny 
registrering av sådana vapen (i vissa fall välkända) skulle förefalla minst sagt onödig. 

17 – 19 § innehåller regler angående vapentagares ensamrätt och ger rättsligt skydd åt 
deras vapen. 

Som man ser är det ovannämnde förslaget inte fritt från problematiska spörsmål och det 
finns utrymme för diskussioner. Trots detta måste sägas att det finns omfattande luckor i 
den gällande immateriella rätten som måste lagas och någon gång diskussionen om det 
rättsliga  skyddet  åt  släktvapen  och  dess  rättsliga  reglering  skall  tas  up.  Låt  det 
ovannämnda lagförslaget blir ett av de första stegen i den riktningen… 
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10. Bilagor

10.1. Bilaga 1 Intyg utfärdad av Svenskt Vapenregister

39



10.2. Bilaga 2 Steninge Slott AB:s varumärke och ätten  
Gyllenstiernas vapen

Varumärket 337718 (Steninge Slott AB)

Ätten Gyllenstiernas vapen

Bilderna tagna från PRV:s Avslag av invändning, invändningsärende nr 2000/0091/0001
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10.3. Bilaga 3 Ätten Gyllenstiernas vapen

Ur Jan Raneke, ”Svensk Adelsheraldik med Klingspors Vapenbok”, Corona AB, 1990, 
s. 183 – 184
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