MEDDELANDENfrån
SVENSKA VAPENKOLLEGIET
Nr 10

Februari 2012

Preliminärt godkända vapen för
införande i Svenskt Vapenregister
Svenska Vapenkollegiet har, efter granskning av anmälda vapen och efter hörande av
adjungerade ledamöter, beslutat meddela preliminärt godkännande av följande vapen
för införande i Svenskt Vapenregister. Den som anser att ett vapen inte är godtagbart
utifrån god heraldisk sed eller inte är självständigt i förhållande till redan existerande
vapen uppmanas att anmäla detta till vapenkollegiet, e-post: svk@heraldik.se eller
post: Martin Sunnqvist, Hantverkargatan 9 D, 261 51 Landskrona. Sista dag för in
vändning är den 1 maj 2012.

Rosentornet AB, Gränna

Ansökan 2010:17
Sköld: I rött ett borgtorn bildat av rosor av silver med röda murfogar
mellan rosorna samt med blå port och fönsterglugg.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två svarta vingar uppkommande ur ett uppskjutande
borgtorn bildat av rosor av silver med röda murfogar mellan rosorna.

Roger Agartsson, Karlsborg

Ansökan 2010:29
Sköld: I blått en svävande smal bjälke ytterst förenad med två svävande
smala stolpar och i mitten överlagd en stolpvis ställd kvist med fyra
ekollon, åtföljd ovan av två öppna kronor och nedan av en sexuddig
stjärna, allt av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två kvistar med ekollon, allt av guld.
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Joakim Spuller f. Berggren (avser släkten Berggren), Stockholm

Ansökan 2010:30
Sköld: I fält, kluvet i rött och silver, två vingar vars fästen upptill över
går i två mot varandra vända griphuvuden, allt av motsatta tinkturer.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett lejonhuvud av guld med röd tunga och övrig bevä
ring av silver mellan två röda vingar beströdda med sjöblad av guld.

Ulla Wadenhorn, Malmö

Ansökan 2010:40
Sköld: Delad i guld, vari en röd räv med teckning av silver, och blått,
vari tre sädesax av guld i trepass utgående från en rundel av silver med
svart mittpunkt.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En balansvåg balanserande på ett svärd, allt av guld,
framför två röda oxhorn.

Jaan Pannel, Stockholm

Ansökan 2011:5
Sköld: Medelst vågskuror två gånger styckad i rött, silver och svart, i
första och tredje fältet ett, som en snedruta format, sinistervänt spänne
av silver.
Hjälmtäcke: Rött och svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två vingar, en svart och en röd, belagda med var sitt,
som en snedruta format, sinistervänt spänne av silver.

Ilona Friis, Kalmar

Ansökan 2011:6
Sköld: I guld ett rött hjärta, omgivet av tre svarta ekorrar, två över en,
vardera hållande ett svart ekollon.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppväxande ek med ekollon, allt av guld, med träd
stammen belagd med två röda hjärtan, mellan två motvända svarta
ekorrar vardera hållande ett svart ekollon.
Skäl för beslutet: Vapnet företer likheter med vapnet för adliga danska ätten Friis fra
Hesselager, som förde skölden: I silver tre svarta ekorrar och hjälmprydnaden: Ett grönt
träd mellan två svarta ekorrar. Se Sven Tito Achen, Danske adelsvåbener : en heraldisk
nøgle, København 1973, s. 64.
Det nu aktuella vapnet är publicerat i Skandinavisk Vapenrulla (428/92). SVK har i
ett tidigare ärende inte ansett sig bundet av en sådan publicering (se Meddelanden nr
5, September 2009, s. 8).  
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Sökanden har åberopat en släktutredning och en släkttradition som säger att denna släkt Friis härstammar
från den adliga ätten Friis. Det var emellertid antagarens farmor som hörde till denna släkt, och namnet Friis
antogs på 1800-talet. Mellan den enligt utredningen äldsta bekräftade stamfadern Jørgen Pedersen, f. 1686,
och Johan Friis till Hesselager, 1494-1575, finns tre osäkra släktled. Enligt SVK:s bedömning kan det åberopade släktskapet inte i sig anses ge en rätt att föra ens en differentierad variant av det gamla Friis-vapnet. Det
förhållandet att den aktuella släktens namn är identiskt med den äldre släktens ger inte heller någon rätt att
föra en differentierad variant av det äldre vapnet.
Frågan är då om det nu aktuella vapnet skiljer sig tillräckligt mycket från det äldre Friis-vapnet för att kunna
godtas som ett självständigt vapen. Det gemensamma för de båda Friis-vapnen är de tre svarta ekorrarna. Skillnaderna är tre: att sköldens tinktur är annorlunda, att hjärtat har lagts till och att ekollonen har lagts till. Om
endast två av dessa förändringar hade förelegat hade det nya vapnet i alltför hög grad alluderat på det äldre.
SVK anser emellertid att de tre förändringar som gjorts i skölden, där en av dem dessutom upprepas tre gånger,
når över gränsen för att ett självständigt vapen skall anses föreligga. Motsvarande bedömning görs beträffande
hjälmprydnaden. Ansökan skall därför bifallas.

Ola Lejonborn, Kalmar

Ansökan 2011:7
Sköld: I rött ett upprest tillbakaseende lejon av guld på vars rygg ett
stående barn av silver med höger hand i lejonets gap och med vänster
hand gripande om lejonets svans.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Mellan två oxhorn av silver en blå rundel med åtta
virvelsnittssträngar moturs av silver och belagd med en åttauddig stjär
na av silver.

Ingvar Sahlin, Göteborg

Ansökan 2011:8
Sköld: I silver en blå påfågelstupp med stjärtfjädrar i solfjädersform och
med röda ögon och röd beväring.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En upprest svart sten belagd med tre på spetsen ställda
sexhörniga kristaller av guld, ordnade två över en, envar belagd med
ett genomgående rött gaffelkors utgående från kristallens nedre spets
överlagt med ett genomgående blått nedvänt gaffelkors utgående från
kristallens övre spets.

Svensk Inredning Viking AB (Hesselby slott),
Stockholm

Ansökan 2011:9
Sköld: Av vågskuror två gånger styckad i rött, vari en nedåtvänd hassel
nötsklase av guld, guld och grönt.
Hjälmtäcke: Rött och grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett gående lejon av guld med röd beväring hållande
en stång av guld med en röd vimpel belagd med tre bjälkvis ordnade
hasselnötter av guld.
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Mathias Lidgren, Sjöbo

Ansökan 2011:10
Sköld: I rött en stolpe av guld, belagd med en röd krona mellan två röda
liljor, åtföljd av två frånvända lejon av guld med blå beväring.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En örn av silver med beväring och krona av guld, upp
stigande ur en krans av fyra liljor och fyra uppåtställda eklöv, varav tre
liljor och två eklöv synliga framifrån, allt av guld.

Mikael Kühne, Bergeforsen

Ansökan 2011:15
Sköld: I blått en hoppande skvader av guld åtföljd av en dexter sned
stam av guld belagd med två uppväxande blå tallar.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En solfjäder av guld med blå fjädrar.

Jonas Hildebrand, Lund

Klas Frid, Sorunda

Ansökan 2011:11
Sköld: I rött en fläkt duva, åtföljd ovan av en bjälkvis ställd smidestång
hållande ett stångjärn, allt av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En svart uppstigande vinthund med halsband av guld,
i framtassarna hållande en svart pil.

Ansökan 2011:18
Sköld: Två gånger kluven i blått, vari en uppåtgående komet med ut
åtböjd svans, allt av silver, silver, vari ett blått störtat svärd, och svart,
vari en nedåtgående komet med utåtböjd svans, allt av silver.
Hjälmtäcke: Blått och svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En uppstigande grip med svart fjäderdräkt och blå bak
kropp samt med framben av silver, röd tunga och övrig beväring av
guld, i framfötterna hållande ett svart armborst med blå stock och pil
av silver.

Hakon Möller, Ytterby

Ansökan 2011:12
Sköld: Två gånger delad i blått, vari två korslagda svärd av guld, guld,
vari tre röda rosor med blombotten av guld, och rött, vari en tretungad
kyrkfana hängande från ett kors, allt av guld.
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Tre strutsplymer av silver.
Skäl för beslutet: Denna släkt Möller är agnatiskt samma släkt som den släkt Modéer
vars vapen registrerats i Skandinavisk Vapenrulla som SVR 4/1963 (se Gunnar Ståhl
i Släktforskarnas Årsbok 2002 s. 23-82). Något hinder mot att denna släkt Möller för
samma hjälmprydnad som släkten Modéer och dess sköldemärke i en del av skölden
finns därför inte.

Markus Karlsson, Rävlanda

Ansökan 2011:21
Sköld: I fält av guld, bestrött med gröna björklöv, en fläkt svart korp.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En björk av silver belagd med en ros av silver med
gröna foderblad, allt mellan två svarta korpvingar.

Björn Ceder, Enköping

Ansökan 2011:14
Sköld: I blått ett cederträd av guld åtföljt av tre sexuddiga stjärnor av
silver ordnade två över en.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två bepansrade men obehandskade armar av silver
mellan sig stödjande, genom att hålla fingrarna på klingan, ett svärd av
silver krönt av en sexuddig stjärna av guld.
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Arne Andersson, Uddevalla

Ansökan 2011:23
Sköld: I grönt två i andreaskors lagda, från varandra vända yxor, i
vardera korsvinkeln åtföljda av ett utåtvänt eklöv, allt av guld.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två älghorn av guld.
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SV-154 Englaborn (2009:34) Sköld: I purpur en kvinnlig ängel av silver med utsträckta vingar. Hjälm-

Lena Sunnqvist f. Sandström (avser släkten

Sandström), Ljungby

Ansökan 2011:25
Sköld: I guld en röd balk och tre bjälkvis ordnade fyruddiga sporr
klingor, den mittersta av guld och de två yttre gröna.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett veteax av guld mellan två fyruddiga gröna sporr
klingor.
Martin Sunnqvist och Ronny Andersen har inte deltagit i beslutet.

täcke: Purpur fodrat med silver. Hjälmprydnad: En röd drake med vänster framklo hållande ett pentagram
inskrivet i en ring, allt av guld.
Skäl för beslutet: SNGH har gjort följande invändning: ”Purpur är en tinktur som är förväxlingsbar med
rött. Det är också en kunglig tinktur som ej bör användas i nykomponerade borgerliga vapen i Sverige.” SVK
godkände med en utförlig motivering tinkturen purpur i vapen Rundström. Samma bedömning gjordes beträffande vapen Westdahl (se Meddelanden nr 7 september 2010). SVK anser att det inte har tillkommit några
skäl som föranleder en ändrad bedömning. Vapnet ska därför godkännas.
Skiljaktig mening (ledamoten Sagerlund): Jag bifaller SNGH:s invändning.

SV-155 Jonsson (2010:1) Sköld: I svart ett trebandigt gaffelkors av guld utgående från gapen på två i övre
dexter och sinister hörn framkommande lejonhuvuden av guld med röd beväring. Hjälmtäcke: Svart fodrat
med guld. Hjälmprydnad: En uppkommande arm av guld med handen hållande ett svart timglas med svarta
vingar med vingpennor av guld.

SV-156 Gynnerstedt (2010:6) Sköld: I svart en fågel Fenix av silver uppstigande ur en uppflammande
eld av guld. Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver. Hjälmprydnad: Två vesselhorn två gånger delade i silver, blått
och guld.
SV-157 Swanson (2010:7) Sköld: I blått en simmande svan av silver, åtföljd ovan av en ginstam av guld

Marcus Ekstrand, Höör

Ansökan 2011:26
Sköld: I svart en ek av guld uppväxande från en av ett bågsnitt bildad
stam, medelst karvskuror tre gånger delad i guld och svart.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett upprest kvarnhjul av guld över tre svarta eldar.

vari fem blå, med det nedre fältet förenade, uppskjutande, sinistervända och genomgående ulvtänder. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: En uppstigande blå björn hållande en kärve av guld.

SV-158 Laurentiistiftelsen (2010:14) Sköld: I guld ett balkvis ställt svart halster med nedåtvänt ringskaft, åtföljt ovan av en röd bok med svarta beslag och nedan av en röd penningpung.

SV-159 Societas Sancti Laurentii (2010:15) Sköld: I rött ett svävande kors av silver belagt med ett
svart kristusmonogram, allt åtföljt ovan av en ginstam av guld belagd med en röd penningpung, ett svart halster
med ringskaft och en röd bok.

SV-160 Kald (2010:21) Sköld: Medelst mantelsnitt delad i rött, silver och blått, vari två hjärtan av silver,
det nedre störtat och i spetsen mötande det övre hjärtats spets. Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver. Hjälmprydnad: Ett malteserkors av silver i korsmitten överlagt med en blå åttauddig stjärna.

SV-161 Strandgaard (2010:22) Sköld: I blått en ur en pilgrimsmussla av guld uppstigande varg av silver
med röd beväring i gapet hållande ett spjut av guld. Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver. Hjälmprydnad: En
spjutspets av guld mellan mellan två vargframben av silver med röd beväring, allt uppskjutande ur en pilgrims
mussla av guld.

Charles Bexander, Saltsjö-Boo

Ansökan 2011:29
Sköld: I silver en svart treudd och därunder en röd stam, belagd med
tre kulor av silver, ordnade två över en.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En svart treudd mellan två vingar av silver.

Slutligt godkända vapen införda
i Svenskt Vapenregister
Följande vapen har slutligt godkänts och förts in i Svenskt Vapenregister. Vapnen har
kungjorts såsom preliminärt godkända i Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet
nr 9 (Vapenbilden 87:2011). De anförs här med registreringsnummer, antagarens efternamn, ansökningsnummer samt blasoneringen med eventuell justering till följd
av Svenska Nationalkommitténs för Genealogi och Heraldik (SNGH) yttrande och
Svenska Vapenkollegiets förnyade granskning.
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SV-162 Pazikas (2010:23) Sköld: I rött tre borgtorn av silver ordnade ett över två, därunder en medelst en
av vågskuror bildad sänkt bjälke av silver avgränsad blå stam. Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver. Hjälmprydnad: En bepansrad arm av silver hållande ett svärd av silver med parerstång av guld och i övrigt rött fäste.
SV-163 Edlund (2010:24) Sköld: I svart en sänkt sparre av silver, belagd med en smal röd sparre, och
däröver övre hälften av en lilja av silver. Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver. Hjälmprydnad: En edshand mellan två vingar, allt av silver.

SV-164 Thiger (2010:25) Sköld: I blått en gående tiger av guld med svart teckning och röd beväring samt
hållande en hammare av silver i höger framtass. Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld. Hjälmprydnad:
En röd ekorre med teckning av silver, i framtassarna hållande en nedvänd spik av silver.
SV-165 Drakelid (2010:26) Sköld: I silver en flygande eldsprutande blå drake, med röd beväring och med en
krona av guld om halsen, över en av en vågskura bildad blå stam. Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver. Hjälmprydnad: Ett uppkommande eldsprutande blått drakhuvud med röd beväring och med en krona av guld om halsen.

SV-166 Swedenhammar (2010:27) Sköld: Två gånger ginstyckad i rött, guld, vari tre stolpvis ställda blå
hammare, och blått. Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett rött armborst med svart
båge och sträng samt med en pil av guld mellan två oxhorn av guld.

SV-167 Meynert (2010:28) Sköld: I fält, av en vågskura delat i guld och blått, en sjögrip av motsatta tinkturer och med röd beväring samt krönt med en röd krona. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett
uppstigande lejon, av en vågskura delat i guld och blått och med röd beväring, hållande ett svart stockankare.
Skäl för beslutet: SNGH har gjort den invändningen att det finns en risk för förväxling med den tyskbaltiska ätten Puttkammers vapen i C.A. Klingspors Baltisches Wappenbuch, Stockholm 1882, pl. 87. SVK
kan konstatera att ätten Puttkammers sköld är i blått en sjögrip delad i rött och silver, medan Meynerts sköld
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är medelst en vågskura delad i guld och blått med en sjögrip av motsatta tinkturer. Det finns således en delning
och en skura i Meynerts vapen, som inte finns i Puttkammers. Rött och silver finns i Puttkammers vapen att
jämföra med guld i Meynerts. Skillnaderna måste anses tillräckliga för att vapen Meynert ska anses unikt i
förhållande till Puttkammers.

SV-168 Brunne (2010:32) Sköld: I fält, fem gånger medelst vågskuror delat i blått och silver, en ros av
guld med gröna foderblad belagd med ett rött hjärta i sin tur belagt med ett latinskt kors av silver.
SV-169 Johansen (2010:33) Sköld: I silver en svart trollslända, åtföljd nedan av en tudelad röd eld med
inre flammor av guld. Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver. Hjälmprydnad: En svart nedåtvänd torshammare.

SV-170 Tenggren (2010:35) Sköld: I rött ett från mark uppväxande träd, allt av silver. Hjälmtäcke: Rött
fodrat med silver. Hjälmprydnad: En gren av silver mellan två röda hjorthorn.

SV-171 Hannerfalk (2010:36) Sköld: Genom en av bågsnitt bildad sänkt bjälke av guld delad i blått, vari
fyra femuddiga stjärnor av guld, en större över tre mindre, och grönt. Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande fläkt pilgrimsfalk av silver med uppspärrade vingar och med röda vingpennor.
Skäl för beslutet: SNGH har gjort följande invändning beträffande hjälmprydnaden. ”När falken tecknas
fläkt krävs en tydlig markering att det handlar om en falk och inte en örn. Detta görs lämpligen med en huva.”
SVK anser att en huva (och en bjällra) kan vara lämpliga attribut för en falk. Detta är dock inte samma sak som
att en falk alltid måste ha dessa attribut, inte ens när falken är fläkt. Liksom hundar utan halsband godkänns
bör det inte finnas något hinder mot att fläkta falkar utan huva och bjällra godkänns, så länge hänsyn tas till
förväxlingsrisken med äldre liknande vapen med örnar.
Skiljaktig mening (ledamoten Sagerlund): Jag bifaller SNGH:s invändning.

SV-172 Bernspång (2010:38) Sköld: Delad medelst ett nedvänt inböjt mantelsnitt, vars hälfter förenas
med en smal bjälke, i guld, vari en upprest blå björn med röd beväring, och blått. Hjälmtäcke: Blått fodrat med
guld. Hjälmprydnad: En uppstigande blå björn med röd beväring hållande en kulram av guld i höger ram och
en fjäderpenna av silver i vänster ram.

SV-173 Johansson (2010:39) Sköld: I grönt fem i kors ordnade körsbärsblommor av silver med blombottnar av guld. Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver. Hjälmprydnad: Två korslagda spadar av silver.

SV-174 Ljungby församling (2010:42) Sköld: I rött en svävande sparre, ovan bildad av ett trappgavelsnitt och krönt med ett grekiskt kors, åtföljd ovan av två veteax och nedan av krummen på en biskopskräkla.

SV-175 Peldius (2011:1) Sköld: I rött en fläkt örn av guld med blått harnesk belagt med ett guldkantat
rött georgskors och med ett band av guld knutet vid en av de nedre vingpennorna på vardera vingen samt
stående på en murad sockel av guld. Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: En fläkt örn av guld
med blått harnesk belagt med ett guldkantat rött georgskors och med ett band av guld knutet vid en av de
nedre vingpennorna på vardera vingen.
Skäl för beslutet: SNGH har gjort följande invändning. ”Ordet ’fläkt’ är onödigt. Örnar tecknas alltid så om
ej annat anges.” SVK instämmer i princip med uppfattningen att örnar är fläkta om inte annat anges. När det,
som här, är fråga om örn stående på en sockel ligger det inte lika nära till hands att örnen är fläkt och det bör
då tydliggöras.

SV-176 Ekström (2011:3) Sköld: I guld två medelst vågskuror bildade sänkta smala blå bjälkar, åtföljda
ovan av en svart ek.
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