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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 2014.

SiMon Karlsson, Göteborg, ansökan 2011:37
Sköld: I guld två stolpvis ordnade fläkta svarta korpar.

Linus Källgren, Långsele, ansökan 2013:2
Sköld: I blått en balk av silver belagd med tre av vågskuror bildade blå
strängar, åtföljd ovan av en orre och nedan av en ekgren med löv, allt
av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En svart orre sittande inom en krans av fyra liljor och
fyra uppåtställda eklöv, varav tre liljor och två eklöv synliga framifrån,
allt av guld.
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Roland Sporrong, Torslanda, ansökan 2013:19
Sköld: I guld en svart bjälke, åtföljd ovan av en svart sporre och nedan
av en röd tupp.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två korslagda svarta hammare mellan två gröna eklöv.

Victor Carlson, Tyresö, ansökan 2013:24
Sköld: I rött en grön balk avgränsad ovan och nedan av strängar av silver, åtföljd ovan av en stående knuten pansarnäve av silver och nedan
av en svart salamander omgiven av en flamma av silver.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, den mellersta grön och de yttre röda.

Gunnar Wester, Hörnefors, ansökan 2013:25
Sköld: I silver sju röda rosor med gröna foderblad, ordnade två över tre
över två, därunder en blå oskaftad treudd.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av silver med röd beväring, hållande ett svart ankare med dubbel tross av guld.

Tony Jonsson, Örnsköldsvik, ansökan 2013:26
Sköld: I guld ett svart bevingat korpben med röd beväring, nedåt sini
ster genomborrat av en pil av silver med röda fan, allt ovan åtföljt av
två röda liljor.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två korpvingar av guld med svarta vingpennor.
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Björn Kallur, Kastelholm, Åland, ansökan 2013:29
Sköld: Ginstyckad i silver, vari en framkommande röd björn med blå
beväring, och i rött, vari tre störtade pilar av silver, ställda stolpvis, balkvis respektive ginbalksvis, de två förstnämnda nedskjutande och den
sistnämnda på längden synlig till hälften invid ginstyckningssnittet.

Erik Eriksson, Hörnefors, ansökan 2013:31
Sköld: I guld ett rött genomgående andreaskors belagt med två korslagda svärd av silver med fästen av guld, åtföljt nedan av en grön tistel
med blomma av purpur.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande rött lejon med blå beväring, hållande
ett svärd av silver med fäste av guld.

Per-Arne Hjorth, Västra Frölunda, ansökan 2013:32
Sköld: Ginstyckad i svart och guld och belagd med en upprest hjort av
motsatta tinkturer.
Hjälmtäcke: Svart fordrat med guld.
Hjälmprydnad: Två hjorthorn av guld.

Anders Lod, Ingarö, ansökan 2014:1
Sköld: I silver en nedvänd blå spets, belagd med ett avslitet griphuvud
av guld med röd beväring och åtföljd nedan av en av en vågskura bildad stam, av vågskuror fem gånger delad i blått och silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande svart grip med blå beväring och röd
tunga hållande ett riksäpple av guld.
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Andreas Anderberg, Hjärup, ansökan 2014:2
Sköld: I silver ett genomgående blått andreaskors, däröver en blå ginstam belagd med en balansvåg av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två uppkommande blåklädda armar med händer av
silver hållande en grön krans varav dexter hälft av lagerblad och sinister av eklöv.
Skäl för beslutet: En ginstam belagd med en balansvåg är ett vanligt element i tingsrättsvapen. Eftersom sköldens övriga innehåll inte kan uppfattas som syftande på någon
svensk domsaga hindrar inte ginstammen att vapnet godkänns.

Catharina Busck, Djursholm, ansökan 2014:4
Sköld: I silver sex ur en hjälmbindel uppkommande strutsfjädrar ställda tre över tre, allt omväxlande av guld, rött och blått.
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppskjutande griphuvud av guld.

Skäl för beslutet: Vapnet har hävd (se Vapenbilden nr 8/1980 s. 55). Skölden bör
därför godkännas trots att den är svår att tinktursätta på ett sätt som inte gör att metall
möter metall eller färg möter färg.

Daniel Sandén, Oslo, Norge, ansökan 2014:8
Sköld: I blått en av grenskuror bildad ginbalk av guld överlagd med en
stegrande häst av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Uppväxande murgröna av silver med blå nerver i bladen.

Fredrik Ingman, Norrköping, ansökan 2014:9
Sköld: I blått, en ginbalk av silver belagd med ett rött liljekors, åtföljd
ovan av en lilja av guld och nedan av en ros av silver med blombotten
av guld och gröna foderblad.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En vildman av silver mellan två älghorn av guld.
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Martin Angelin, Malmö, ansökan 2014:11
Sköld: I silver två svarta rosor med korslagda stjälkar.

Bengt Staude, Skillingaryd, ansökan 2014:12
Sköld: Genom ett mantelsnitt delad i silver, vari två korslagda blå fjäderpennor, och blått, vari ett kastanjeblad av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Tre fjäderpennor, de båda yttre blå, den i mitten av
silver.

Inge Wiggur, Linköping, ansökan 2014:17
Sköld: I fält, kluvet i silver och grönt, ett timglas mellan två blixtar, däröver en medelst fjällskura bildad ginstam, allt av motsatta tinkturer.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två motvända gripar av guld med drakvingar, drak
svansar och draktungor, samt med röd beväring, hållande en svart eldkorg med eldsflamma av guld, därunder en hängande kedja av silver.

Släktföreningen Colliander, Femsjögrenen,
ansökan 2014:18
Sköld: Av en trebergsskura delad i guld, vari två röda georgskors, och
rött, vari ett spänt armborst med pil av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett rött treberg besatt med tre strutsplymer av guld,
en på vardera kullen.
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Släktföreningen Colliander, Hallarydsgrenen,
ansökan 2014:19
Sköld: Av en trebergsskura delad i guld, vari två röda klöverbladskors,
och rött, vari ett spänt armborst med pil av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett rött treberg besatt med tre strutsplymer av guld,
en på vardera kullen.

Släktföreningen Colliander, Finländska grenen,
ansökan 2014:20
Sköld: Av en trebergsskura delad i guld, vari två röda rosor, och rött,
vari ett spänt armborst med pil av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett rött treberg besatt med tre strutsplymer av guld,
en på vardera kullen.

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 14 (Vapenbilden 97:2014). 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-258 Bo Caperman (2012:19). Sköld: I guld en svart kogg flytande på en av
en 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.
SV-259 Mats  J. Ellingsen (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.
SV-260 Magnus Wastesson (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.
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SV-261 Per Lundström (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.
SV-262 Claus  Dehlin (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.
SV-263 Peder Falk (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.
SV-264 Christian  Svensson (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.
SV-265 Jan Götesson (2013:17). Sköld: I silver tre gröna lövträd växande ur
en av ett 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.
SV-266 Marcus Gulin (2013:18). Sköld: I blått en dextervänd falk med upplyfta vingar och röd beväring hållande i klorna en borg, allt av guld. Hjälmtäcke: Blått
fodrat med guld. Hjälmprydnad: En borg mellan två vingar, allt av guld.
Blasoneringen justerad efter invändning från SNGH.

SV-267 Johan Krafve (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.
SV-268 Henrik  Broman (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.
SV-269 Kristoffer  Jonsson (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.
SV-270 Erik Falck (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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