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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 1 maj 2014.

Bo Caperman, Höganäs, ansökan 2012:19
Sköld: I guld en svart kogg flytande på en av vågskura bildad stam,
tre gånger medelst vågskuror delad i blått och guld, samt åtföljd ovan
dexter av en blå femuddig stjärna.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande röd grip med beväring av guld.

Mats J. Ellingsen, Strängnäs, ansökan 2012:39
Sköld: I rött en fläkt örn med flammande vingpennor, åtföljd ovan av
en treudd med kortat skaft, allt av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En treudd med kortat skaft av guld.
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Magnus Wastesson, Södertälje, ansökan 2013:3
Sköld: Kluven i silver, vari en grön uppväxande tall, och grönt, vari en
stegrande ren av silver, därunder en ginstam kluven i grönt och silver
och belagd med en av vågskuror bildad bjälke av motsatta tinkturer.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två svarta renhorn.

Per LundströM, Kåge, ansökan 2013:8
Sköld: I blått en bepansrad men obehandskad arm av silver i handen
hållande ett hjärta av guld, däröver en ginstam av silver belagd med tre
blå hästskor med öppningen nedåt.
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Tre plymer, röd, av guld och blå.

Claus Dehlin, Falun, ansökan 2013:9
Sköld: Delad i blått, vari två korslagda kanonrör av guld, och silver,
vari en röd spets belagd med tre ankare av guld och åtföljd av två brinnande svarta granater.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En svart pyramid mellan två örnvingar, dexter delad i
silver och rött och sinister i rött och silver.

Peder Falk, Ervalla, ansökan 2013:10
Sköld: I ett av guld och svart ginstyckat fält, ett avslitet falkhuvud av
motsatta tinkturer och med röd beväring.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två svarta vingar, dexter belagd med en hammare av
guld, sinister med en spade av guld.
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Christian Svensson, Kristianstad, ansökan 2013:16
Sköld: I rött en liggande hjort av guld, däröver en av en tinnskura bildad ginstam av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En bevingad jordglob, blå med kontinenter av guld,
med dexter vinge blå och sinister av guld.

Jan Götesson, Ainslie, Australien, ansökan 2013:17
Sköld: I silver tre gröna lövträd växande ur en av bågsnitt bildad svart
stam belagd med en genomgående gärdesgård av silver.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En uppstigande ren av silver med svart beväring hållande en grön linnea med blomma av silver.

Marcus Gulin, Göteborg, ansökan 2013:18
Sköld: I blått en dextervänd falk med röd beväring hållande i klorna
en borg, allt av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En borg mellan två vingar, allt av guld.

Johan Krafve, Hässelby, ansökan 2013:20
Sköld: I blått en örn av guld med vardera vingen belagd med en blå
treklöverbladsstängel, därunder en av en vågskura bildad stam av guld,
belagd med tre blå sjöblad med liljeformade inskärningar, ordnade två
över ett.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En vinge av guld belagd med en blå genomborrad femblading.
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Henrik BroMan, Hult, ansökan 2013:21
Sköld: I rött en genomgående bro med tre spann, uppskjutande ur en
av en vågskura bildad stam och åtföljd ovan av ett ankarkors, allt av
guld.

Kristoffer Jonsson, Mjölby, ansökan 2013:22
Sköld: I silver ett blått avslitet griphuvud, åtföljt ovan av en blå av vågskuror bildad höjd bjälke, belagd med en linnearanka av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två drakvingar av silver med blå fingrar.

Erik Falck, Uppsala, ansökan 2013:23
Sköld: I silver en svart fläkt falk med röd beväring, ovan åtföljd av en
grön lagerkrans mellan två svarta åttauddiga stjärnor.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En lagerkrans mellan två vingar, allt svart.
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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-238 Fredrik Håberget (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.
SNGH har föreslagit att skölden blasoneras som “delad med ett treberg av guld”. SVK
vidhåller att skölden bör beskrivas som att den är delad med ett trebergssnitt. Ett treberg
är ett slags stam, och det blir då missvisande att beskriva skölden som att den är delad
med ett treberg. Genom den nu valda blasoneringen tydliggörs att det är fråga om en
delningslinje mitt i skölden och att trebergsfiguren inte förekommer mer än en gång (jfr
trebergsskura där trebergsfiguren skulle upprepas).
SV-239 Peter Cadier (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.
SV-240 Richard TiMelin (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.
SV-241 Tobias Prüller (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.
SV-242 Sven Hesslow (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.
SV-243 Mattias SaMuelsson (2012:30) Sköld: Ginstyckad 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.
Anm.: Blasoneringen rättad i förhållande till det preliminära godkännandet.
SV-244 Christina Lejonbalk (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
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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.
SV-245 Eric LeijonraM (2012:36) Sköld: I blått två uppkommande korslagda
lejonramar hållande två korslagda svärd; den mot dexter riktade ramen av silver hållande
ett svärd av guld, den mot sinister riktade ramen av guld och överlagd den förstnämnda
ramen, hållande ett svärd av silver underlagt det förstnämnda svärdet. Hjälmtäcke: Blått
fodrat med guld och silver. Hjälmprydnad: Två korslagda lejonramar hållande två korslagda svärd; den mot dexter riktade ramen av silver hållande ett svärd av guld, den mot
sinister riktade ramen av guld och överlagd den förstnämnda ramen, hållande ett svärd
av silver underlagt det förstnämnda svärdet.
Anm.: Blasoneringen förtydligad efter invändning av SNGH.
SV-246  Georg  Herlitz (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.
SV-247 Mikael StröM (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.
SV-248 Erik  Olsson (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.
SV-249 Pontus Heggelund (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.
SV-250 Lars Dannvik (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.
SV-251  Martin  Modeus (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 en korsstång av guld med en tvåtung
ad fanduk av silver belagd med ett rött kors.
Anm.: Blasoneringen förtydligad efter invändning av SNGH.
SV-252 Per  Eckerdal (2013:12) Sköld: I silver en av vågskuror bildad blå balk
belagd med en fisk av guld vänd nedåt sinister.
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SV-253 Jan-Olof Johansson (2013:13) Sköld: I blått en stråle av silver och
en örn med lyfta vingar 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.
Anm.: Blasoneringen förtydligad efter invändning av SNGH.
SV-254 Sven-Bernhard Fast (2013:14) Sköld: I silver ett från en båt uppskjutande latinskt kors över en av en karvskura bildad stam, allt blått.
SV-255 Åke  Bonnier (2013:15) Sköld: I rött en störtad inböjd sparre av silver,
åtföljd ovan av ett Kristus-monogram av guld.
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Pryd dig
med en
SHF-slips!

Aldrig har det
varit så enkelt att
klä sig elegant!

Slipsar, manschettknappar och pins köper Du i SHF:s webbshopp
heraldik.tictail.com. Där hittar Du också böcker, tidskrifter och vykort.
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