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MEDDELANDEN från

SVENSKA  VAPENKOLLEGIET
SEPTEmbEr 2015Nr 17

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 
uti från 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 in vänd-
ning är den 15 november 2015.

SEbASTIAN KArLSSON, Kungsäter, ansökan 2013:27 
Sköld: I guld en stående trana hållande i höger fot ett ormbunksblad, 
allt grönt, därunder en grön stam belagd med en lax av guld.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En stående grön trana hållande i höger fot ett grönt 
ormbunksblad och i näbben en lax av guld.

JENS FALKLJuNG, Grästorp, ansökan 2014:14
Sköld: I silver en fläkt svart falk, därunder en av en strålskura bildad 
stam av purpur.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver. 
Hjälmprydnad: Ett upprest lejon av guld hållande en blixt av purpur.

Vladimir Sagerlund är av skiljaktig mening och godkänner inte tinkturen purpur 
( jfr skiljaktig mening i anslutning till SV-278 m.fl. vapen).
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JESPEr ArmSOFcArTEr, Nynäshamn, ansökan 2014:29
Sköld: I silver två motvända lejon hållande ett vagnshjul mellan sig, 
allt svart. 

LArS LÖNNSJÖ, Falkenberg, ansökan 2014:16 
Sköld: medelst en vågskura delad i silver, vari ett grönt lönnlöv, och 
blått, vari en femuddig stjärna av guld. 
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En svart råka med beväring av silver hållande ett 
grönt lönnlöv i näbben.

JAKOb NOrSTEDT-mObErG, bonässund, ansökan 2014:21
Sköld: Delad i silver, vari övre hälften av en röd oval belagd med två 
korslagda släggor av guld, och blått, vari en av ett bågsnitt bildad 
stam av silver. 
Hjälmtäcke: rött fodrat med silver. 
Hjälmprydnad: En uppstigande röd bergsman, hållande i höger hand 
en bergsmansyxa av guld och i vänster hand ett brev av guld belagt 
med ett rött svinhuvud.

JONAS SuNDéN KEFI, Stockholm, ansökan 2014:22
Sköld: Delad medelst en av vågskuror bildad smal bjälke av guld i 
rött, vari en på bjälken flytande tremastad segelbåt av silver, och blått, 
vari två korslagda störtade svärd av guld ovan åtföljda av en fläkt örn 
av silver och nedan av en krona av guld.
Hjälmtäcke: rött och blått fodrat med silver och guld.
Hjälmprydnad: Två vingar av guld med blå vingpennor.
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DE TVå KALKArNAS ÖLSäLLSKAP, Nynäshamn, 
ansökan 2014:30
Sköld: I silver en fläkt fågel Fenix av purpur och med svart beväring, 
uppkommande ur en röd uppflammande eld, i vardera foten hållande 
framför elden en kalk av guld, och åtföljd ovan av en blå fyruddig 
stjärna.
Hjälmtäcke: Purpur och blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En fläkt fågel Fenix av purpur och med svart be-
väring, uppkommande ur en röd uppflammande eld.

Vladimir Sagerlund är av skiljaktig mening och godkänner inte tinkturen purpur ( jfr 
skiljaktig mening i anslutning till SV-278 m.fl. vapen).

KANThEE PrAThAN, Västerås, ansökan 2014:31
Sköld: Styckad i svart, vari fyra bin av guld ordnade ett, två och ett, 
och guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En svart uggla med utspärrande vingar och med 
beväring av guld, stående på ett liggande knippe veteax av guld.

JEAN ErIKSSON, boden, ansökan 2014:38
Sköld: Genom ett snitt, bildat av dexter hälft av ett störtat bågsnitt 
och sinister hälft av ett bågsnitt, delad i ett fält, som genom en 
genomgående spetsskura är fördelat i blått och guld och belagt med 
sju stjärnor av silver bildande stjärnbilden Lilla björnen, och ett blått 
fält, vari en snöflinga av silver.
Hjälmtäcke: blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett svärd av guld uppkommande ur en krans av 
snöflingor av silver.

mAGNuS ANDErbErG, Ystad, ansökan 2014:32
Sköld: I rött en ginbalk av guld, belagd med två röda uppåt öppna 
hästskor, åtföljd ovan av två korslagda värjor av guld och nedan av en 
balkvis ställd fläkt uggla av guld med röd beväring.
Hjälmtäcke: rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två röda ugglevingar, dexter överlagd med nedre 
delen av en ginbalk av guld belagd med en röd uppåt öppen hästsko, 
sinister överlagd med övre delen av en ginbalk av guld belagd med en 
röd uppåt öppen hästsko.
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OLOF SVEDErbErG, Lidköping, ansökan 2015:2
Sköld: I blått ett uppskjutande patriarkalkors åtföljt till dexter av en 
sexuddig stjärna och till sinister av en tilltagande måne, allt av guld, 
därunder en tvåradig av rött och silver schackrutad stam.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två blå vingar belagda med vardera en bjälke schack-
rutad av rött och silver.

JOAKIm OLDmArK, uppsala, ansökan 2014:40
Sköld: Genom ett inböjt mantelsnitt delad i grönt, vari en merku-
riestav och en eskulapstav, båda av silver, och i silver, vari ett blått 
enmastat skepp.
Hjälmtäcke: blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett liljekors av purpur.

Vladimir Sagerlund är av skiljaktig mening beträffande hjälmprydnaden och god-
känner inte tinkturen purpur ( jfr skiljaktig mening i anslutning till SV-278 m.fl. vapen).

ThOmAS TOVEDAL, uppsala, ansökan: 2014:39
Sköld: I blått en upprest grip omgiven av en uppåt öppen lagerkrans, 
allt av guld.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En lyra av silver med svarta strängar och stall.

GIANFrANcO ALONGI, Sollentuna, ansökan 2015:4
Sköld: I rött ett lejon av guld med sluten hjälm av silver försedd med 
tre strutsplymer av guld samt hållande en fackla av silver med låga av 
guld.
Hjälmtäcke: rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Tre strutsplymer av guld.
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PETEr ELVcrONA, Vadstena, ansökan 2015:5
Sköld: I rött en av vågskuror bildad stolpe av guld förskjuten till 
dexter, åtföljd på sinister sida av en öppen krona av guld.
Hjälmtäcke: rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En rundel av guld mellan två röda vingar.

OLA AxmAN, Solna, ansökan 2015:7
Sköld: I guld en röd spets, från vilken utskjuter två röda ax åt varje 
sida, belagd med en sol av guld och därunder en borg av guld upp-
skjutande från en av en vågskura bildad stam av guld belagd med en 
av en vågskura bildad röd bjälke.
Hjälmtäcke: rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande grip av guld.

ANDErS ALExANDErSSON, Stockholm, ansökan 2015:6
Sköld: Delad av en mansardskura i ett fält delat av en grantoppsskura 
i blått och guld, och ett blått fält vari ett vagnshjul av guld.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uggla av guld.

VIcTOr ZETTErmAN, Lund, ansökan 2015:8
Sköld: I blått en balk, åtföljd ovan av ett lejon och nedan av en stolp-
vis ställd nyckel, allt av guld.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två hjorthorn av silver.
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slutligt godkända vapen införda 
i svenskt vapenregister

Följande vapen har slutligt godkänts och förts in i Svenskt Vapenregister. Vapnen 
har kun gjorts såsom preliminärt godkända i Meddelanden från Svenska Vapenkol-
legiet nr 16 (Vapenbilden 101:2015). De anförs här med registrerings nummer, antaga-
rens namn, ansöknings nummer samt blasoneringen med even tu ell justering till följd 
av Svenska National kommitténs för Genealogi och heraldik (SNGh) yttrande och 
Svenska Vapenkollegiets förnyade granskning. 
 SV-291 STENKArSSLäKTEN (släktförening) (2013:30). Sköld: I rött en 
snedruta av silver belagd med en röd dopfunt, i vart av fältets hörn åtföljd av ett klöver-
bladskors 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.
 SV-292 ÖrJAN DAhLbErG (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 

FrEDrIK ÖNNErFOrS, Lund, ansökan 2015:11
Sköld: I silver ett av vågskuror bildat blått gaffelkors, belagt i nedre 
delen med två avstötta sparrar av silver.
Hjälmtäcke: blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En uppstigande röd flodkräfta, hållande i sinister klo 
ett rött avhugget trollhuvud med utsträckt tunga av guld.

hENrI PAASOVAArA, Örebro, ansökan 2015:12
Sköld: I silver sex gröna granar ordnade tre, två och en, däröver en 
av ett tryckt sparrsnitt bildad blå ginstam belagd med en avtagande 
måne och sju stjärnor bildande stjärnbilden Karlavagnen, allt av guld.
Hjälmtäcke: Grönt och blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett svart björnhuvud med röd beväring mellan två 
renhorn av silver.
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Ansök om registrering av ditt vapen på

www.heraldik.se/svk

i silver och svart. Hjälmtäcke: blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: En fyruddig stjärna 
av guld uppskjutande ur en röd båt.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGh.
 SV-293 AxEL FOrS (2014:5). Sköld: I rött en i dexter kanton balkvis ställd he-
raldisk 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.
 SV-294 bO håKANSSON (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.
 SV-295 JOAKIm JOhANSSON (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 uppkom-
mande 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.
 SV-296 KEVIN ANDErSSON (2014:10). Sköld: I rött en stolpe av silver, be-
lagd med tre röda klöverbladskors, mellan två utåtvända nycklar av silver.
 SV-297 GOThEMS SOcKENFÖrENING (2014:15). Sköld: I grönt en por-
tal 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.
 SV-298 PETEr LINDQVIST (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. Hjälm-
täcke: rött fodrat med silver. Hjälmprydnad: Ett rött hjärta mellan två vingar av silver 
med röda fjädrar.
 SV-299 LEKVATTNETS SOcKEN (Lekvattnets skoterklubb och Lekvatt-
nets skidklubb) (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.
 SV-300 JOhAN ADAM NIcANDEr (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.
 SV-301 cArL OTTO JANSE (2014:27). Sköld: I grönt en fjäderpenna och där-
över 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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 SV-302 JAN-ErIc OLSSON (2014:35). Sköld: I silver tre blå kollekthåvar, ord-
nade två över en, med vardera två röda skaft. Hjälmtäcke: blått fodrat med silver. Hjälm-
prydnad: Två blå kollekthåvar med korslagda röda skaft.
 SV-303 MATTIAS ANDErSSON (2014:36). Sköld: I rött ett på en stam byggt 
grekiskt tempel med sju pelare, däröver en fläkt örn, allt av silver. Hjälmtäcke: rött fodrat 
med silver. Hjälmprydnad: En kärve av guld mellan två oxhorn, delade i rött och silver, 
vartdera på ytterkanten besatt med tre röda vinblad.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGh.
 SV-304 JOhAN LINDErS (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 be-
väring, hållande med höger framben en grön palmkvist.
 SV-305 JAEL MArIA AhLIN (2014:42). Sköld: Två gånger kluven och två 
gånger delad i svart och silver, i mittfältet ett liljekors av guld.
 SV-306 KAJ LINDOhF (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.
 SV-307 ANTJE JAcKELéN (2014:46). Sköld: I guld tre gröna ekblad förenade 
i trepass och däremellan tre röda mantuanska stickkors ordnade radiellt.


