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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 2015.

Stenkarssläkten (släktförening), ansökan 2013:30
Sköld: I rött en snedruta av silver belagd med en röd dopfunt, i vart
av fältets hörn åtföljd av ett klöverbladskors av silver.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En ur en ring av uppresta stenblock av silver uppspringande svart oxe med röd beväring och med ett rep av silver runt
bringa och nacke.

Örjan Dahlberg, Gränna, ansökan 2014:3
Sköld: I blått en utåtseende uggla av silver med beväring av guld, i
höger ben hållande ett timglas av silver och stående på ett treberg
av guld, åtföljd ovan av en ginstam, bildad av ett trappgavelsnitt och
schackrutad i svart och silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En fyruddig stjärna av guld uppskjutande ur en röd
båt.
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Axel Fors, Värnamo, ansökan 2014:5
Sköld: I rött en i dexter kanton balkvis ställd heraldisk källa av silver
och blått med de mittersta tre partierna, av silver, blått och silver,
utdragna medelst vågskuror och utfallande i en balkvis ställd stråle.
Claus K. Berntsen har inte deltagit i beslutet.

Bo Håkansson, Uppsala, ansökan 2014:6
Sköld: I guld en röd tupp, stående på ett rött treberg, hållande i höger
vinge en röd merkuriestav samt under vänster vinge ett blått sädesax.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande rött lejon med blå beväring hållande
ett svart armborst med svart pil och pilspets av silver.

Joakim Johansson, Uppsala, ansökan 2014:7
Sköld: I grönt ett nedkommande örnben av guld med röda klor
hållande en rundel av silver belagd med ett rött utböjt kors med
rundade armar.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppkommande grönt örnben med tars och tår av
guld och med röda klor hållande en rundel av silver belagd med ett
rött utböjt kors med rundade armar.
Claus K. Berntsen har inte deltagit i beslutet.

Kevin Andersson, Härnösand, ansökan 2014:10
Sköld: I rött en stolpe av silver, belagd med tre röda klöverbladskors,
mellan två utåtvända nycklar av silver.
GotheMs sockenförening, Gothem, ansökan 2014:15
Sköld: I grönt en portal av silver upptill bildad av en trappgavel med
fem avsatser på var sida och med en gotisk båge som portöppning,
därunder en av en vågskura bildad stam fem gånger av vågskuror
delad i silver och blått.
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Peter LindQvist, Skellefteå, ansökan 2014:23
Sköld: I rött en uppslagen bok av silver belagd till dexter med en röd
lind och till sinister med en sinistervänd röd drake.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett rött hjärta mellan två vingar av silver med röda
fjädrar.

Lekvattnets socken (Lekvattnets skoterklubb och
Lekvattnets skidklubb), ansökan 2014:25
Sköld: I blått en av vågskuror bildad bjälke av silver, belagd med tre
sexarmade blå kors, vartdera bildat av ett andreaskors och en smal
bjälke, och åtföljd ovan av fem grekiska kors av silver.

Johan ADaM Nicander, Drottningholm, ansökan 2014:26
Sköld: I rött en akaciakvist, en brinnande fackla och en olivkvist, alla
stolpvis ställda och av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett rött avslitet lejonhuvud med blå beväring.

Carl Otto Janse, Stockholm, ansökan 2014:27
Sköld: I grönt en fjäderpenna och däröver en av en granskura bildad
ginstam, allt av guld.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande svart varg med korphuvud och med
beväring av guld hållande en fjäderpenna av guld i framtassarna.
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Jan-Eric Olsson, Eksjö, ansökan: 2014:35
Sköld: I silver tre blå kollekthåvar, ordnade två över en, med vardera
två röda skaft.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två blå kollekthåvar med korslagda röda skaft.

Mattias Andersson, Lomma, ansökan 2014:36
Sköld: I rött ett på en stam byggt grekiskt tempel med sju pelare,
däröver en uppflygande örn, allt av silver.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En kärve av guld mellan två oxhorn, delade i rött och
silver, vartdera besatt med tre röda vinblad.

Johan Linders, Lund, ansökan 2014:41
Sköld: Två gånger kluven och två gånger delad; hörnfälten gröna och
belagda med vartdera ett lindblad av silver, mittfältet blått och belagt
med en femuddig stjärna av silver samt de övriga fälten av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En blå grip med drakvingar och med röd beväring,
hållande med höger framben en grön palmkvist.

Jael Maria Ahlin, Lidingö, ansökan 2014:42
Sköld: Två gånger kluven och två gånger delad i svart och silver, i
mittfältet ett liljekors av guld.
Claus K. Berntsen har inte deltagit i beslutet.
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Kaj Lindohf, Motala, ansökan 2014:45
Sköld: I fält, medelst en vågskura delat i guld och blått, ett lejon av
motsatta tinkturer och med röd krona och beväring, hållande en
uppryckt lind, över vågskuran röd och därunder av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En skorsten av guld varur en uppkommande skorstensfejare med ansikte och händer av silver och med svarta kläder
och kurpis, hållande i höger hand en lina med krejs, stånka och lod
och i vänster hand en raffel, allt svart.
Martin Sunnqvist har inte deltagit i beslutet.

Antje Jackelén, Uppsala, ansökan 2014:46
Sköld: I guld tre gröna ekblad förenade i trepass och däremellan tre
röda mantuanska stickkors ordnade radiellt.
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 15 (Vapenbilden 99:2014). 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-271 SiMon Karlsson (2011:37). Sköld: I guld två stolpvis ordnade fläkta
svarta korpar.
Anm.: SNGH har invänt att korpar inte bör vara fläkta, eftersom förväxling kan ske med örn. SVK noterar
att fläkt korp har godkänts i SV-192 Karlsson. En annan sak är att skillnaden mellan korp och örn inte torde
vara tillräcklig för att förväxlingsrisk mellan i övrigt lika vapen ska anses utesluten.
Vladimir Sagerlund är av skiljaktig mening och instämmer med SNGH.

SV-272 Linus  Källgren (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.
SV-273 Roland Sporrong (2013:19). Sköld: I guld en svart bjälkvis ställd
sporre med sporrklinga riktad åt dexter, åtföljd nedan av en röd tupp. Hjälmtäcke: Rött
fodrat med guld. Hjälmprydnad: Två korslagda svarta hammare mellan två gröna eklöv.
Anm.: Sköldens utformning förändrad av antagaren i förhållande till preliminärt godkännande. Blasoneringen av sporren preciserad på inrådan av SNGH.

SV-274  Victor Carlson (2013:24). Sköld: I rött en grön balk avgränsad
ovan och nedan av strängar av silver, åtföljd ovan av en stående knuten pansarnäve av
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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.
SV-275 Gunnar Wester (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.
SV-276 Tony Jonsson (2013:26). Sköld: I guld ett svart bevingat korpben
med röd beväring, nedåt sinister 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.
Anm.: SNGH har invänt att korpben är förväxlingsbart med örnben. SVK noterar att att skillnaden mellan korpben och örnben inte torde vara tillräcklig för att förväxlingsrisk mellan i övrigt lika vapen ska anses
utesluten (jfr SV-271 Karlsson ovan) men att detta inte hindrar godkännande av detta vapen, som i sig är
självständigt.
Vladimir Sagerlund är av skiljaktig mening och instämmer med SNGH.

SV-277 Björn  Kallur (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.
Anm. SNGH har invänt att de tre pilarna anges vara störtade, och då behöver de inte också anges vara
nedskjutande. SVK vill förtydliga att de två orden avser två olika saker i detta vapen. Att pilarna är störtade
innebär att pilspetsarna är riktade nedåt. Att två av pilarna dessutom är nedskjutande innebär att inte hela de
pilarna syns utan att de kommer ned från delningslinjen. Utan ordet störtade skulle det förbli oklart vilken
ända av pilarna som sköt ned i det nedre fältet. Blasoneringen ska därför inte ändras.

SV-278 Erik Eriksson (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.
Anm.: SNGH har ifrågasatt tinkturen purpur. SVK hänvisar till beslut beträffande vapen SV-119 Rundström, SV-120 Westdahl och SV-154 Englaborn och vidhåller godkännandet.
Vladimir Sagerlund är av skiljaktig mening och instämmer med SNGH.

SV-279 Per-Arne Hjorth (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.
SV-280 Anders Lod (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.
SV-281  Andreas  Anderberg (2014:2). Sköld: I silver ett 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.
Anm.: SNGH har invänt att andreaskors normalt är genomgående och att detta inte behöver anges särskilt. SVK – som noterar att Nordisk Heraldisk Terminologi nr 46 och 130 inte är entydig i detta avseende
– ansluter sig till SNGH:s bedömning.
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SV-282 Catharina  Busck (2014:4). Sköld: I silver sex ur en hjälmbindel
uppkommande strutsfjädrar ställda tre över tre, allt omväxlande av rött, guld och blått.
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett uppskjutande griphuvud
av guld.
Anm.: SNGH har invänt att det i detta vapen blir omfattande färgmöten, och att blasoneringen bör ”ändras så att färgmöten och metallmöten blir så korta som möjligt”. SVK justerar blasoneringen i enlighet med
detta.

SV-283 Daniel Sandén (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.
SV-284 Fredrik IngMan (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 hållande en klubba, allt av silver, mellan två älghorn av guld.
Anm.: Blasoneringen av hjälmprydnaden justerad på inrådan av SNGH.

SV-285 Martin  Angelin (2014:11). Sköld: I silver två svarta rosor med
korslagda stjälkar.
SV-286 Bengt  Staude (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.
SV-287 Inge  Wiggur (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, draksvansar och draktungor, samt med röd beväring, hållande en
svart eldkorg med eldsflamma av guld, därunder en hängande kedja av silver.
SV-288 Släktföreningen Colliander , Femsjögrenen
(2014:18). Sköld: Av ett trebergssnitt 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.
Anm.: Delningen bör rätteligen beskrivas som trebergssnitt (se beslut beträffande SV-240 Håberget).
SVK justerar blasoneringen i enlighet med det. SNGH har invänt att ett treberg kan placeras högre eller lägre
i skölden utan närmare precisering. SVK instämmer inte i detta, då det skulle stämma mindre väl med att
skillnad alltid görs mellan delad sköld, ginstam och stam.
Vladimir Sagerlund är av skiljaktig mening och instämmer med SNGH.

SV-289 Släktföreningen Colliander, Hallarydsgrenen
(2014:19). Sköld: Av ett trebergssnitt 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.
Anmärkning och skiljaktig mening som SV-288, Släktföreningen Colliander, Femsjögrenen.

SV-290 Släktföreningen Colliander, Finländska grenen (2014:20). Sköld: Av ett trebergssnitt 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.
Anmärkning och skiljaktig mening som SV-288, Släktföreningen Colliander, Femsjögrenen.
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AVSLAG
Svenska Vapenkollegiet (SVK) har, efter hörande av adjungerade ledamöter, beslutat
avslå ansökan om registrering av följande vapen (ansökan 2013:28).
Sköld: Tre rosor på gemensam stjälk med två stjälkblad, uppväxande från en uppskjutande kulle.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två rosor på gemensam stjälk med två stjälkblad.
SVK gör följande bedömning. SVK har tidigare i några fall godkänt att ett vapen som
använts i tidigare generationer av en viss släkt registreras. SVK har i sådana fall fäst
avseende vid att vapnen haft hävd, vilket kan ha betydelse vid bedömningen av både
vapnets komposition och risken för förväxling med andra vapen. Det har i de fallen
handlat om härstamning på en rak linje från far till son och med bibehållet släktnamn
(se SV-36 Scharp släktförening, SV-170 Gisela Tenggren, SV-197 Mikael Hacksell och
SV-214 Göran Olbers).
Sökanden härleder, enligt egen uppgift, vapnet från sin farmors farmors släkt B. Det
är ett hopp på tre generationer mellan honom och hans farmors farmor som senast i
denna släktlinje använde namnet B. Det är ett hopp på nio generationer mellan honom
och den anfader, som använde det vapen som sökanden vill registrera. SVK anser att
släktrelationen är för avlägsen för att sökanden ska kunna registrera vapnet. Som nyantaget vapen är det för likt bl.a. adliga ätten Rosenflychts och släkten Roosevelts vapen.
Ansökan ska därför avslås.
Rättelse
Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 15: SV-260 Wastesson: står ginstam, ska
stå stam.
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