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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, Örjagården, Örja byväg 11 A, 261 51 Landskrona. Sista dag för invänd
ning är den 15 november 2013.

Fredrik Håberget, Arvika, ansökan: 2012:20
Sköld: Av ett trebergssnitt delad i rött, vari en leopard av guld, och
guld, vari en röd björk.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett svärd, lagt över ett kugghjul inom en krans av lager- och björkblad, allt av guld.

Peter Cadier, Sätila, ansökan 2012:22
Sköld: I svart en snöstjärna av guld vars armar bildats av kvistar med
ekblad.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En svart lilja.
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Richard TiMelin, Solna, ansökan 2012:23
Sköld: I svart en dexterspets av silver vari en svart korp vänd åt sinister.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett svart torn mellan två hjorthorn av silver.

Christina Lejonbalk, Kungsängen, ansökan 2012:35
Sköld: Kluven i rött, vari ett lejon av guld med blå beväring, i höger tass
hållande ett latinskt kors av guld, och i guld, vari tre röda balkar, allt
under en röd ginstam belagd med två korslagda bajonetter av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med blå beväring, i höger tass hållande ett latinskt kors av guld.

Tobias Prüller, Västerås, ansökan 2012:26
Sköld: I svart ett avslitet varghuvud av guld med blått öga inom en
bård av guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En uggla av silver med lyftade vingar samt med svarta
spetsar på vingpennorna, blå ögon och beväring av guld.

Eric LeijonraM, Linköping, ansökan 2012:36
Sköld: I blått två uppkommande korslagda lejonramar hållande två
korslagda svärd; den ena ramen av silver hållande ett svärd av guld,
den andra av guld hållande ett svärd av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.
Hjälmprydnad: Två korslagda lejonramar hållande två korslagda svärd;
den ena ramen av silver hållande ett svärd av guld, den andra av guld
hållande ett svärd av silver.

Georg Herlitz, Colonia, New Jersey, USA, ansökan 2012:38
Sköld: I fält av guld ett rött hjärta med tre uppväxande gröna liljekonvaljestänglar med blommor av silver.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett rött hjärta med tre uppväxande gröna liljekonvaljestänglar med blommor av silver.

Sven Hesslow, Stockholm, ansökan 2012:28
Sköld: I silver en genomgående röd spetsruta, belagd med en sexhörning av guld; i spetsrutan en över sexhörningen lagd kil, blå över och i
sexhörningen samt därunder av guld.

Vapnet har hävd (se Nils Herlitz, Tidsbilder : upplevelser sedan sekelskiftet, Stockholm
1965) och är nu tinktursatt. Dess komposition och unicitet skall därför inte prövas som
om det var ett nyantaget vapen.

Mattias SaMuelsson, Skärblacka, ansökan 2012:30
Sköld: Styckad i grönt och silver och belagd med ett lejon av motsatta
tinkturer och med röd beväring, åtföljt nedan av en grön treklöver.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två svanvingar av silver.
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Mikael StröM, Ljungskile, ansökan 2013:1
Sköld: I grönt en ovan av karvskura och nedan av fjällskura bildad
sänkt ginbalk av silver, åtföljd ovan av ett avslitet varghuvud av silver
med röd beväring.
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Per Eckerdal, Göteborg, ansökan 2013:12
Sköld: I silver en av vågskuror bildad blå balk vari en fisk av guld vänd
nedåt sinister.

Erik Olsson, Karlstad, ansökan 2013:4
Sköld: Styckad i silver, vari ett avslitet blått örnhuvud med röd beväring, och blått, vari en avsliten järvtass av silver med röd beväring.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två blå örnvingar.

Jan-Olof Johansson, Växjö, ansökan 2013:13
Sköld: I blått en stråle av silver och en flygande örn av motsatta tinkturer, med röd beväring och hållande en yxa av silver, samt i övre dexter
hörn en framskjutande rundel av silver förenad med strålen och belagd med en blå femuddig stjärna.

Pontus Heggelund, Tyresö, ansökan 2013:5
Sköld: Ginstyckad i silver, vari en röd rundel, och svart, vari en av vågskuror bildad stråle upp mot dexter av silver.
Hjälmtäcke: Rött och svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En svart fläkt örn med beväring av guld.

Lars Dannvik, Enköping, ansökan 2013:6
Sköld: Genom ett mantelsnitt delad i svart och silver, vari tre röda
hjärtan, ordnade ett över två.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två bepansrade armar, i obehandskade, knäppta händer hållande ett ankarkors, allt av silver.

Martin Modeus, Linköping, ansökan 2013:11
Sköld: Delad genom en fjällskura med tre fjäll i silver, vari ett gående
blått lejon med röd beväring, och blått, vari ett gudslamm av silver
med röd beväring och gloria av guld, bärande på en korsstång av guld
med en fana av silver belagd med ett rött kors.
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Sven-Bernhard Fast, Visby, ansökan 2013:14
Sköld: I silver ett från en båt uppskjutande latinskt kors över en av en
karvskura bildad stam, allt blått.

Åke Bonnier, Skara, ansökan 2013:15
Sköld: I rött en störtad inböjd sparre av silver, åtföljd ovan av ett Kristus-monogram av guld.

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 12 (Vapenbilden 93:2013). De anförs här med registreringsnummer, antagarens namn,
ansökningsnummer samt blasoneringen med eventuell justering till följd av Svenska
Nationalkommitténs för Genealogi och Heraldik (SNGH) yttrande och Svenska Vapenkollegiets förnyade granskning.
SV-220 Roger Wessbergh (2012:2) Sköld: I silver två mot varandra vända röda naturliga sjöhästar över en uppskjutande svart treudd. Hjälmtäcke: Rött och svart fodrat med silver. Hjälmprydnad: En röd lilja
mellan fyra strutsplymer, de två yttre röda och de två inre svarta.
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SV-221 Joakim Holm (2012:5) Sköld: I svart två liggande frånvända halvmånar, åtföljda ovan av sju
sexuddiga stjärnor, varav sex balkvis ordnade fyra över två och den sjunde över den övre månens dexterspets,
allt av guld.
SV-222 Martin Skillingshage (2012:17) Sköld: Delad i silver och svart samt belagd med en
sinistervänd hjulorm av motsatta tinkturer.
SV-223 Jonas Köpsén (2012:8) Sköld: I blått två korslagda gevär åtföljda av fyra liljor, allt av guld.
Hjälmtäcke: Grönt och blått fodrat med silver. Hjälmprydnad: En grön sjöorm med röd tunga.
SV-224 Theodor Pramer (2012:9) Sköld: I rött en edelweissblomma av guld. Hjälmtäcke: Rött
fodrat med guld. Hjälmprydnad: En, ur en eld av guld uppstigande, röd fågel Fenix med ögon av guld och med
stjärtfjädrar i form av påfågelfjädrar av guld med ögon av rött, guld och svart.
SV-225 Anders Mjärdsjö (2012:11) Sköld: I fält, delat i ett blått fält och ett i silver och blått spetsrutat fält, ett sjölejon av guld med drakvingar och örnklor samt med röd beväring. Hjälmtäcke: Blått fodrat med
guld. Hjälmprydnad: Ett avslitet lejonhuvud av guld med röd beväring.
SV-226 Christer Claus (2012:12) Sköld: I guld en svart stork med röd beväring uppstigande från
en uppväxande grön rosenbuske med fem bjälkvis ordnade röda rosor med blombottnar av guld och i näbben
hållande en sinistervänd blå hjulorm. Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld. Hjälmprydnad: Två svarta vingar,
dexter belagd med en bildad sol av guld och sinister med en bildad måne av guld.
SV-227 Tor Rugsveen (2012:13) Sköld: Två gånger delad i rött, vari tre liljor av silver, silver, vari
tre svarta rågax, och blått, vari en ros av silver. Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver. Hjälmprydnad: En blå lilja
mellan två röda vesselhorn, vartdera upptill besatt med ett svart rågax.
SV-228 Susanne Mastonstråle (2012:14) Sköld: Styckad i grönt och silver och belagd med
en medelst vågskura i guld och blått styckad rundel, från vilken utgår i det övre fältet sju genomgående strålar
av guld och i det nedre fältet sex genomgående av vågskuror bildade avsmalnande blå strålar. Hjälmtäcke: Blått
fodrat med silver. Hjälmprydnad: Ett lejonhuvud av guld.
SV-229 Kjell Cederlind (2012:15) Sköld: I guld en dubbelhövdad röd tupp, i höger fot medelst en
svart smidestång hållande en röd järnten. Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: En dubbelhövdad
röd tupp, i höger fot medelst en svart smidestång hållande ett rött stångjärn.
Jesper Wasling har inte deltagit i beslutet.
SV-230 Sören Källbom (2012:16) Sköld: I blått en bjälke av silver överlagd med en heraldisk källa
i silver och blått, åtföljd ovan av en sinistervänd smidestång och nedan av en smideshammare, allt av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: En blå uggla med röda ögon och näbb.
SV-231  Ingela  Knutsson  Klitte (2012:18) Sköld: I grönt en hästsko av silver med öppningen vänd uppåt, åtföljd ovan av en medelst ett trebergssnitt bildad ginstam av silver. Hjälmtäcke: Grönt
fodrat med silver. Hjälmprydnad: En hästsko av silver med öppningen vänd uppåt.
SNGH har invänt att en trebergsskura, vilken ginstammen angavs vara bildad av, borde bestå av upprepade
treberg. SVK ansluter sig till SNGH:s bedömning. SVK tillägger att ett treberg är en form av stam, varför
något begrepp behövs för fall då ett treberg är placerat i mitten av skölden eller, som här, är höjt och avgränsar
en ginstam. SVK anser att det är lämpligt att i sådana fall använda beteckningen trebergssnitt.
SV-232 Magnus Karlsson (2012:21) Sköld: I blått ett utåtseende oxhuvud av silver, däröver en
vinkelginstam av silver belagd med en röd lyra. Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld. Hjälmprydnad: En
stående svan av silver med utsträckt högerben och med beväring av guld.
SV-233 Johan Sund (2012:24) Sköld: I blått en av en vågskura bildad inböjd post av guld och en av
en vågskura bildad inböjd ginpost av silver, däremellan en av en vågskura bildad rundel av silver. Hjälmtäcke:
Blått fodrat med guld och silver. Hjälmprydnad: Ett uppstigande blått lejon med röd beväring, hållande i höger
tass två veteax av guld och i vänster tass ett svärd av silver.
SV-234 Per-Ola Ekström (2012:27) Sköld: I rött tre stolpvis ställda eklöv av guld, därunder en av
en vågskura bildad stam, av vågskuror tre gånger delad i guld, rött, guld och rött. Hjälmtäcke: Rött fodrat med
guld. Hjälmprydnad: Två röda narvalständer, vardera på utsidan besatt med tre eklöv av guld.
SV-235 Mikael Eriksson (2012:29) Sköld: I svart en kavel, åtföljd ovan av en springande varg och
nedan av två korslagda svärd, allt av silver. Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver. Hjälmprydnad: En uppstigande
varg av silver hållande ett svart svärd i höger framtass.
SV-236 Helene Praetorius Naurin (2012:31) Sköld: I silver en röd hjort med beväring av
guld stående på ett grönt treberg och åtföljd ovan av en medelst en granskura bildad grön ginstam. Hjälmtäcke:
Grönt och rött fodrat med silver. Hjälmprydnad: Två oxhorn, av en sänkt granskura delade i grönt och silver
och förenade med ett grönt band kantat av ringar av silver.
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Superpris på julklappspaket
1 st Inledning til heraldiken för 100 kronor

På köpet Heraldik för nybörjare och Medeltidens härold.

3 st Inledning til heraldiken för 150 kronor

På köpet Heraldik för nybörjare och Medeltidens härold.
Erbjudandet gäller fram till den 6 december.
Beställningar & frågor: lennart@heraldik.se (033-41 48 31).
Unikt erbjudande – endast inför julen 2013
porto ingår, värde 40 kronor

SV-237 Hasse Anderberg (2012:32) Sköld: I rött en balk av guld belagd med tre röda triquetror,
åtföljd ovan av en näktergal och nedan av en hästsko med öppningen uppåt, båda av guld. Hjälmtäcke: Rött
fodrat med guld. Hjälmprydnad: En stegrande pegas av guld.
Jesper Wasling har inte deltagit i beslutet.
SV-238 Fannie Anderberg (2012:33) Sköld: I blått en balk av guld belagd med tre blå triquetror,
åtföljd ovan av en näktergal och nedan av en hästsko med öppningen uppåt, båda av guld. Hjälmtäcke: Blått
fodrat med guld. Hjälmprydnad: En stegrande pegas av guld.
Jesper Wasling har inte deltagit i beslutet.
SV-237 Magnus Broman (2012:34) Sköld: I silver en genomgående murad blå bro i ett spann och
med fogar av silver, åtföljd ovan av två korslagda blå yxor och nedan av en medelst vågskura bildad stam, genom
vågskuror fyra gånger delad i rött, silver, blått, silver och rött. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: Två röda renhorn.

Svenska Vapenkollegiet

Ordförande: Martin Sunnqvist. Ledamöter: Clara Nevéus, Jens Christian Berlin, Eric Bylander, Vladimir Sagerlund, Jesper Wasling. Adjungerade: Ronny Andersen, Wilhelm Brummer, Kaare Seeberg Sidselrud.
E-post: svk@heraldik.se Hemsida: www.heraldik.se/svk

Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet

Redaktör: Jens Christian Berlin. Teckningar i av SVK fastställd schablon: Ronny Andersen: ansökan 2013:6–15,
Anders Breitholtz: ansökan 2012:20–30, Magnus Bäckmark: ansökan 2012:35–2013:5.
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