
FRIHERRLIGA ÄTTEN HERMELIN NR. 272 

Utdrag ur Friherrebrevet, förvarat i Riksarkivet, Hermelinsamlingen. 

Wi Adolph Friedrich, med Guds nåde, Sweriges, Göthes och Wendes konung etc. . . göre wetterligt 
etc. . . . Ty vele Vi härmed, och i kraft af detta Vårt öpna Bref, af kongelig magt och myndighet i nåder 
hafva unt, skänckt och gifvit honom Herr Riksrådet och kommendören af vår Nordstjerne Orden Carl 
Hermelin, Dess Fru samt rätte Lifs och Bröst Arfvingar af Man och Qvinkjön, så födde som ofödde 
Friherre Stånd och Värdighet, samt efterföljande Wapen och Skjöldemärke, nemligen: 

En fyrdelad Skjöld, mitt uppå fördelningen belagd med en Hjertsköld, som innefattar det Adliga Stam 
Vapnet, en till höger sig uppresande hvit Hermelin i blått fält och derofvanföre en Ghef af Silfver, 
zirad med 3:ne svarta Herminer. Af sjelfva Friherre Vapnet är det högra öfra fältet af Guld, hvaruti ses 
en Hermelinsbrämad röd Råds Hatt, åtfölgd nedanföre af 2:ne blå kulor, samt emellan och nedanföre 
dem en uprest blå Billette. Det vänstra öfra fältet är blått, innehållande Åkerhjelmske Stamvapnet, 
trenne upväxande gyllene ax, nedanföre en Chef, som är af guld. Det högra nedra fältet är äfven 
blått, belagt med en spets af silfver, uppå hvilken synes en röd sexuddig stjerna, men å båda sidor om 
spetsen i de fälten, lyser en sexuddig stjerna af guld, hvilket är den Adeliga Benzelstiernske ättens 
Stam Vapen. Det venstra nedra fältet är af silfver och däruti en grön Lagerqvist och en svart lysande 
bergsfackla korslagde. Uppå skölden stå tvänne öpne med Friherre kronor krönte Tornere Hjelmar, 
samt emellan dem en större Friherre krona. Utur den högra Hjelmkronan upreser sig till hälften en 
Silfver Hermelin, emot höger, emellan 2:ne vingar, den högra ofvantill af guld och nedantill blå och 
den venstra tvertom. Uppå den wenstra Hjelmkronan åter står en mot höger vänd naturligt målad 
Trana, hållande i högra foten en knippa af ax och gräs, emellan tvänne strussfjädrar, den högra 
ofvantill af silfver och nedantill röd samt den venstra tvertom. - Skjöldhållare äro till höger en 
flaxande Örn och till wenster en Rehn biägge af naturlig färg med utvände Hufvuden, stående liksom 
skjölden uppå en ornerad Pied d'Estal. - - - Hvilket Wapen Han och Hans rätte Efterkommande i alla 
tillfällen, möten, samkväm, Handlingar, Insegel och Afmålningar skola och måge föra och bruka efter 
deras egen vilje och behag, andre Friherrar aldeles likmätigt, etc - - - 

Vi begäre fördenskull härmed af alla magter, kejsare, konungar och Furstar, Herrar och Fria Städer, 
samt alle andre efter hvars och ens Höghet, Stånd och Värde, Flit-Vän och gunstligen så och bjude 
och befalle alle i gemen samt hvar och en i synnerhet, som Oss med hörsamhet och lydno förbundne 
äre, at de erkänna honom Herr Riksrådet och Commendören af vår Nordstjerne Orden Carl Hermelin 
samt dess äkta bröstarfvingar, för rätte Friherrar, bevisande honom och dem den ära och heder, som 
det ståndet tillbör, icke görande dem där emot hinder, mehn eller förfång i någon måtto, nu eller i 
tillkommande tider. Till yttermera wisso hafve Wi detta med egen hand underskrifvit, och med Wårt 
stora kongeliga Insegels vetterliga härunder hängande bekräfta låtit. Gifvit på wårt kongliga Slott i 
Residence Staden Stockholm den femte dagen uti Novembr. månad, År efter Christi börd, Ett 
Tusende Sju hundrade och på det Sextionde Sjette. 

Men som detta öpna Bref, förmedelst Högstbemälte Hans Konglig Majestets Vår Högstälskelige Herr 
Faders och företrädares sedermera emellankomne hastiga dödsfall, ej hunnit att blifva med Dess 
Höga namn undertecknat; så vele Wi nu, likaledes af Konglig Magt och Myndighet, hafva samma Bref 
med vår nådiga underskrift och kongl. sigill fullbordat och stadfästat. Stockholms Slått den tjugonde 
andra Martii Ett tusende sjuhundrade Sjuttio sex. 

Gustaf /Joh. v. Heland 

År 1776 d. Maij föredragit uti Högl. Riddarhus Directionen, dito den förste Friherre Introduktionen 
ibland Svea Rikes Ridd. och Adel på Riddarhuset beviljad. 
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