
 

 

 

 

Anmälan av vapen till Svenskt Vapenregister 

Fyll i formuläret! Obligatoriska fält är markerade med (*). 

Spara dokumentet med ditt för- och efternamn som filnamn och maila det tillsammans med 

en bild eller skiss på vapnet till svk@heraldik.se.  

Betala in 300 SEK på Plusgiro 22 27 90 - 8 (Svenska Heraldiska Föreningen). 

Information i anledning av art. 6  och 13 dataskyddsförordningen (version 2018-05-25): 
 
Ansökan om registrering av ett vapen innefattar ett avtal om att, om ansökan godkänns, rätten att 
föra vapnet registreras hos Svenska Vapenkollegiet och i Svenskt Vapenregister. För att kunna 
kommunicera med sökandena har kollegiet ett register över dessa med personnummer, namn- och 
adressuppgifter, titel, samt uppgifter som möjliggör att registrera rätt för andra berättigade att föra 
vapnet. Person-nummer kan registreras eftersom det är viktigt att kunna särskilja vilken individ som 
registreras som vapnets innehavare. Dessa uppgifter, som lämnas av sökanden, är tillgängliga för 
kollegiet och för medlemmar som på kollegiets uppdrag tar hand om särskilt angivna funktioner samt 
kan föras vidare till Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik. Uppgifterna lämnas inte 
i registerform till utomstående men kan offentliggöras i Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet 
och på Svenskt Vapenregisters hemsida i de delar som är relevanta för att sprida information om 
vapnet och dess innehavare. Uppgifterna kan arkiveras i dokumentation från kollegiets verksamhet, 
längst till Svenska Heraldiska Föreningens upplösning. 
 
Personuppgiftsansvarig: Svenska Heraldiska Föreningen (ideell förening) 

 

Generella uppgifter 

Förnamn (*): 
 

 

Efternamn (*): 
 

 

Ev. organisation: 
 

 

Personnummer alt. 
org.nummer (*): 

 

Yrke eller titel: 
 

 

E-postadress (*): 
 

 

mailto:svk@heraldik.se


 

Telefonnummer (*): 
 

 

Gatuadress (*): 
 

 

Postnummer (*): 
 

 

Postort (*): 
 

 

 

Om du bor utomlands fyll även i detta: 

Land: 
 

 

Eventuell delstat: 
 

 

 

Vapenbeskrivning (blasonering): 

Sköld (*): 
 
 

 

Hjälmtäcke (om 
hjälmprydnad finns): 
 

 

Hjälmprydnad (om 
sådan ingår): 
 

 

 

Vapnet och släkten 

Datum för antagande 
(åååå-mm-dd): 

 

Vapnet tidigare 
publicerat i  
(om så är fallet): 
 

 

Uppgift om äldste 
kände agnatiska 
stamfader: 
 

 

Eventuella 
medgivanden till 
andra att föra samma 
vapen (namn på vilka 
personer eller 
släktgrenar detta 
avser): 

 

 

 



 
Övriga upplysningar 

Här finns möjlighet 
att fylla i extra 
information, t.ex. om 
vad som är 
bakgrunden till 
motiven i vapnet: 

 

 

Läs igenom alla uppgifter som du lämnat innan du skickar in anmälan. Om något skulle saknas 

eller vara felaktigt kommer vi begära en komplettering. 

Tips: Spara en kopia av ansökan, så vet du vilka uppgifter du lämnat. 

När ansökan har kommit in till SVK kommer den först att granskas översiktligt. Då bedöms om 

vapnet är färdigt för att granskas av hela vapenkollegiet. Om så inte är fallet, kommer först – 

före den egentliga granskningen – någon i SVK eller Svenska Heraldiska Föreningens härold att 

bistå med att utveckla vapnet så att det blir klart för granskning. 


