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MEDDELANDEN från

SVENSKA  VAPENKOLLEGIET
FEbruArI 2016Nr 18

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 1 maj 2016.

PATrIK bErGSTrÖm, boden, ansökan 2014:24 
Sköld: I blått en bergstopp av silver genomskuren av två av vågskuror 
bildade blå strängar löpande parallellt med en av en vågskura bildad 
grön vänster snedstam.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett liggande lejon av guld hållande en Kung Karls 
spira med grön stjälk och gröna blad och med blommor av guld.

mIKAELA JANOLSGårDEN, Grängesberg, ansökan 2014:33
Sköld: Kluven medelst en som en tinnskura formad sträng av guld i 
rött, vari en stegrande häst, och blått, vari en stegrande sinistervänd 
get, båda av guld.

Skäl för beslutet: En kluven sköld kan uppfattas som om den utgör en sammanställning av två 
olika vapen. I sådana fall är dock skölden kluven med en rakt snitt. I detta fall är skölden inte kluven 
med ett rakt snitt, och skölden riskerar därmed inte att uppfattas som om den utgör en samman-
ställning av två olika vapen ( jfr vapen Lammer, SV-148)..

JONAS ANDErSSON, Stenstorp, ansökan 2015:1
Sköld: I blått en liljehaspel vars mitt är överlagd med en flygande and, 
allt av silver. 
Hjälmtäcke: blått och rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En ängel hållande ett möbius band, allt av silver.
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bErNT ALm, Göteborg, ansökan 2015:13
Sköld: I blått ett balkvis ställt almlöv av silver.
Hjälmtäcke: blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En med röd låga brinnande blå 
granat mellan två vingar av silver

PETEr ESTELIuS, Lindome, ansökan 2015:16
Sköld: I rött ett vilande lejon av guld, däröver en 
fackla av guld.
Hjälmtäcke: rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett rött griphuvud.

AKI VAATTOVAArA, Handen, ansökan 
2015:3
Sköld: I svart en lindorm, åtföljd ovan av två 
femuddiga stjärnor, allt av silver. 
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver. 
Hjälmprydnad: Två svarta uppstigande och 
motvända lindormar.

mIKAEL LAKATOS, bollebygd, ansökan 
2015:10
Sköld: I guld en svart ros med blombotten av guld, 
däröver en av en liljeskura bildad svart ginstam.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppkommande hjorthuvud av 
guld.

HANNES WIEcHEL, malmö, ansökan 2015:17
Sköld: I fält kluvet i blått och guld, en fläkt dubbelgrip av motsatta 
tinkturer och med röd beväring.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett blått ankare med en tamp av guld mellan två 
kondorvingar av guld.

Skäl för beslutet: Skillnaden mot det vapen som registrerats under SV-60, ”I fält kluvet i guld 
och blått, en dubbellejonörn kluven i svart och guld och med röd beväring”, är tillräcklig eftersom det 
är fråga om ett annat fabeldjur och annan tinktursättning.

Antagaren har önskat att det ska preciseras i blasoneringen att det är fråga om andinska kon-
dorers vingar. Dessa är enligt uppgift något större än övriga (kaliforniska) kondorers vingar. SVK 
anser inte att skillnaden mellan vingarna i naturen eller för den konstnärliga framställningen är av 
sådan betydelse att denna precisering ska anges i blasoneringen.
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ruNE cArLSSON, Jönköping, ansökan 2015:21
Sköld: I rött en lågande granat av guld och däröver en ginstam av 
silver belagd med två blå liljor.
Hjälmtäcke: blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett rött georgskors uppskjutande ur en pyramid av 
sex kulor av guld.

ANDrEAS rOSLuND, Laholm, ansökan: 2015:20
Sköld: I silver en röd ros med blombotten och foderblad av silver, 
däröver en röd ginstam belagd med tre uppväxande fembladiga 
lindträd av silver.
Hjälmtäcke: rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett fembladigt lindträd av silver mellan två tjurhorn, 
vartdera delat i rött och silver och på utsidan försett med en kam 
av silver med tre uddar; på varje udd en röd ros med blombotten av 
silver.

TENNErTH HOLmSTrÖm, båstad, ansökan 2015:18
Sköld: I svart tre hasselblad förenade i trepass med ett blad riktat 
uppåt och två blad riktade nedåt åtföljda av tre hasselnötter i mitten, 
allt av guld

LArS KArLSSON, Visby, ansökan 2015:36
Sköld: I silver en störtad blå spets belagd med en sjuuddig stjärna av 
guld.

LINDA GrÖNLuND, ullared, ansökan 2015:24
Sköld: Kluven i ett fält, medelst vågskuror sju gånger delat i blått och 
silver, och ett blått fält, vari ett framkommande hästhuvud av silver, 
däröver en ginstam av silver belagd med tre uppväxande fembladiga 
lindar.
Hjälmtäcke: blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två oxhorn kluvna i blått och silver respektive silver 
och blått, vartdera på utsidan försett med en kam av silver med fem 
uddar; på varje udd ett lindblad av silver.
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KrISTOFFEr ANDErSSON, Glommen, ansökan 2015:25
Sköld: I blått en strålande fyr av guld, däröver en av en vågskura 
bildad ginstam av guld belagd med tre runda sköldar av silver, var-
dera med en blå bård förenad med ett blått genomgående kors och i 
mitten en blå rundel, belagd med en mindre rundel av guld.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En Justitiafigur med ett svärd i ena handen och en 
balansvåg i den andra, allt av guld.

JOHAN rAuKOLA, Täby, ansökan 2015:27
Sköld: medelst vågskuror delad i hermelin, blått, vari en åttauddig 
stjärna omgiven av femton mindre sexuddiga stjärnor, allt av guld, 
och silver, vari ett blått fotavtryck av hermelin.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld och silver.
Hjälmprydnad: Fem strutsplymer, de båda yttre och den mittersta 
blå, och de övriga av guld respektive silver.

mIcHAEL ErLANDSSON, Oskarshamn, ansökan 2015:29
Sköld: I blått en upprest drake, hållande ett svärd av silver i höger 
framfot och ett äpple av silver i vänster framfot, och ett upprest lejon, 
hållande ett latinskt kors av silver med båda tassarna, båda motvända 
och av guld och med röd beväring.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med röd beväring 
hållande ett latinskt kors av silver med båda tassarna.

ArrESKOWS SLäKTFÖrENING, ansökan 2015:30
Sköld: I guld en störtad smal svävande röd sparre åtföljd av två blå 
mantuanska kors, ett ovan och ett nedan.
Hjälmtäcke: blått och rött, fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En störtad smal röd sparre, i vinkeln en sexuddig 
stjärna av guld.
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mIKAEL bJÖrK, Laholm, ansökan 2015:31
Sköld: I blått en stolpe med två utväxande grenar vardera med tre 
björkblad åtföljda nedan av två björkhängen i par, allt av guld.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En upptill spetsad stolpe av guld belagd med ett blått 
svärd mellan två blå fanor belagda med tre ginbalksvis respektive 
balkvis ordnade klot av guld och med fanstänger av guld.

PATrIK SPåNNING WESTErLuND, uppsala, 
ansökan 2015:37
Sköld: Delad i rött, vari en halv genomgående uppstigande sol av 
guld, och grönt, vari en uppslagen bok av guld, belagd med en röd 
ros.
Hjälmtäcke: rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uggla av guld med röd beväring.

KIm ArONSSON, Lidköping, ansökan 2015:40
Sköld: I rött en på ett treberg av guld stående stegrande älg av silver 
med horn av guld, hållande en från sinister inkommande brandslang 
av guld sprutande vatten av silver.
Hjälmtäcke: rött fodrat med silver och guld.
Hjälmprydnad: En fågel Fenix av silver med beväring av guld upp-
kommande ur en eld med lågor av guld med röd kant.

SArA STEHr, bromma, ansökan 2015:41
Sköld: Delad i guld, vari en lyftande röd falk försedd med en pingla, 
och rött, vari ett liggande spädbarn under en från sinister inkom-
mande och nedåt kupad hand, allt av guld.
Hjälmtäcke: rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett rött björklöv belagt med en snöstjärna av silver.

Vladimir Sagerlund har inte deltagit i beslutet.
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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 Vapenkollegiet nr 17 (Vapenbilden 
103:2015). De anförs här med registrerings nummer, antagarens 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-308 SEbASTIAN KArLSSON (2013:27). Sköld: I guld en trana, hållande i höger 
fot ett ormbunksblad, allt grönt, och stående på en grön stam, belagd med en lax av guld. Hjälm-
täcke: Grönt fodrat med guld. Hjälmprydnad: En stående grön trana hållande i höger fot ett grönt 
ormbunksblad och i näbben en lax av guld.

Anm.: blasoneringen av skölden omarbetad efter förslag av Jens christian berlin.

 SV-309 JENS FALKLJuNG (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 
uppstigande lejon av guld hållande en blixt av purpur.

Anm.: SNGH och Johan Krafve har var för sig invänt mot vapnet och anfört bl.a. att purpur inte bör förekomma som 
tinktur i nyantagna vapen. 

SVK gör följande bedömning. 
SVK (majoriteten) har i flera fall godkänt tinkturen purpur i nyantagna vapen, även om SNGH invänt mot detta (se bl.a. 

beslut angående vapen rundström i meddelanden 7, September 2010, ansökan 2008:37, och i meddelanden 8, Februari 2011, 
SV-119). Skälet för detta ställningstagande är sammanfattningsvis att denna tinktur funnits sedan medeltiden i europeisk 
heraldik (t.ex. vapnet för León), och finns i svensk heraldik (t.ex. i vapnet för adliga ätten Alströmer från år 1751 och i vapnet 
för Försvarsmaktens Tekniska Skola, utformat av riksarkivet år 2007). Det låter sig enligt SVK inte säga att denna tinktur 
inte existerar  svensk heraldik.

Däremot är det – som SVK också tidigare framhållit, se det ovan nämnda beslutet betr. vapen rundström – tydligt att 
tinkturen purpur inte förekommit som tinktur på samma sätt som blått, rött, svart och grönt. Purpur har förekommit i min-
dre omfattning än de färgerna. Detta kan ge anledning till en viss återhållsamhet med tillåtande av purpur vid registrering 
av nyantagna vapen. En motsvarande återhållsamhet har diskuterats beträffande naturfärg, där dock det slutliga ställningsta-
gandet blivit att naturfärg inte godkänns vid registrering av nyantagna vapen ( jfr beslut beträffande vapen Nyh och Scharp i 
meddelanden 4, februari 2009). 

Att anse purpur vara en i svensk heraldik existerande tinktur samtidigt som den får förekomma mindre än blått, rött, svart 
och grönt skulle ligga väl i linje med svensk heraldisk sed. Exakt vad som ska utgöra skäl för att godta tinkturen purpur i ett 
vapen är svårare att generellt slå fast. I förevarande fall är skälet bakom tinkturvalet att göra vapnet talande, så att elementet 
-ljung i namnet återspeglas i vapnet. SVK anser att detta är ett tillräckligt tungt vägande skäl för att tillåta tinkturen purpur i 
just detta fall och godkänner vapnet slutligt. ( Jfr nedan beslut betr. två andra vapen där purpur förekommit.)

 SV-310 LArS LÖNNSJÖ (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.
 SV-311 JAKOb NOrSTEDT-mObErG (2014:21). Sköld: Delad i silver, vari övre hälf-
ten 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.

Anm.: Teckningen (se www.heraldik.se/svk) justerad på förslag av SNGH. SNGH har även föreslagit att den halva ovalen 
ska beskrivas som svävande. Det är dock underförstått att en oval, liksom bl.a. en rundel, är svävande om det inte anges att den 
är genomgående eller – vilket i detta fall möjligen skulle vara närliggande – uppkommande från delningslinjen. Det behöver 
därför inte uttryckligen anges att den halva ovalen är svävande.

 SV-312 JONAS SuNDÉN KEFI (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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 SV-313 JESPEr ArmSOFcArTEr (2014:29). Sköld: I silver två motvända lejon hål-
lande ett vagnshjul mellan sig, allt svart.
 SV-314 KANTHEE PrATHAN (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.
 SV-315 mAGNuS ANDErbErG (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. Hjälmpryd-
nad: 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.
 SV-316 JEAN ErIKSSON (2014:38). Sköld: Genom ett tryckt sparrsnitt delad i ett fält, 
som medelst en genomgående spetsskura är fördelat i blått och guld, och ett blått fält, vari en 
snöflinga av silver. Hjälmtäcke: blått fodrat med silver. Hjälmprydnad: Ett svärd av guld uppkom-
mande ur en krans av snöflingor av silver.

Anm.: SNGH har invänt mot vapnets komposition och antagaren har i samråd med SVK justerat skölden så att innehållet 
blir enklare och tydligare.

 SV-317 THOmAS TOVEDAL (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.
 SV-318 JOAKIm OLDmArK (2014:40). Sköld: Genom ett inböjt mantelsnitt delad i 
grönt, vari en merkuriestav och en eskulapstav, båda av silver, och i silver, vari en blå roslagsskuta. 
Hjälmtäcke: blått och grönt fodrat med silver. Hjälmprydnad: Ett liljekors av silver.

Anm.: Joakim Oldmark vill i vapnet ha en roslagsskuta och har hänvisat till att en sådan förekommer i Österåkers kom-
munvapen (se Nevéus och de Wærn, Ny svensk vapenbok, 1992, s. 170-171). SVK har i det preliminära godkännandet valt att 
beskriva fartyget med det mer allmänna begreppet ”enmastat skepp”. Joakim Oldmark har själv invänt mot denna beskrivning. 
Då det är tydligt att begreppet ”enmastat skepp” täcker in alltför många typer av fartyg och ”roslagsskuta” förekommer i svensk 
officiell heraldik, bör fartyget i vapnet beskrivas så som Joakim Oldmark önskar. Skölden ska alltså godkännas med blasone-
ringen: Genom ett inböjt mantelsnitt delad i grönt, vari en merkuriestav och en eskulapstav, båda av silver, och i silver, vari en 
blå roslagsskuta.

När det gäller tinkturen purpur i hjälmprydnaden har invändning inkommit från SNGH (jfr vapen Falkljung ovan). 
Joakim Oldmark har accepterat invändningen och justerat vapnet så att korset i hjälmprydnaden är av silver och även så att 
hjälmtäcket är blått och grönt fodrat med silver. Hjälmprydnaden kan därmed godkännas, och det finns inget hinder mot 
justeringen av hjälmtäckets tinkturer.

 SV-319 OLOF SVEDErbErG (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, därun-
der en tvåradig av rött och silver schackrutad stam. Hjälmtäcke: blått fodrat med guld. Hjälmpryd-
nad: Två blå vingar belagda med vardera en bjälke schackrutad av rött och silver.

Anm.: Johan Krafve har invänt att tinkturerna i stammen bör byta plats med varandra så att alltför omfattande färgmöten 
undviks. SVK noterar att schackrutning är ett fall då färgmöten måste godtas ( jfr meddelanden 7, september 2010, s. 4). med 
omvända tinkturer i stammen skulle mer silver än rött möta blått, men å andra sidan skulle silver i stället för rött möta guld. 
mot den bakgrunden anser SVK inte att det finns tillräckliga skäl att kräva att tinkturerna i stammen byter plats.

 SV-320 GIANFrANcO ALONGI (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.
 SV-321 PETEr ELVcrONA (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.
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 SV-322 ANDErS ALEXANDErSSON (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.
 SV-323 OLA AXmAN (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 uppskjutande 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.

Anm.: SNGH har invänt att blasoneringen av stammen inte borde innehålla begreppet ”bjälke” utan beskrivas som fyra 
gånger delad. SVK har tidigare (se bl.a. meddelanden 5, september 2009, s. 5) funnit att häroldsbilders bredd minskar pro-
portionerligt med antalet. Detta stämmer för övrigt väl med bl.a. tysk blasoneringstradition (se Arndt m.fl., Wappenbilder-
ordnung, 1986, bd 1, s. 352-353). 

Däremot bör, för att tinkturmöte mellan borgen och stammen ska undvikas, stammen vara röd och bjälken av guld. Detta 
är en justering som gjorts i samråd med antagaren.

 SV-324 VIcTOr ZETTErmAN (2015:8). Sköld: I blått en balk, åtföljd ovan av ett 
lejon och nedan av en stolpvis ställd nyckel, allt av guld. Hjälmtäcke: blått fodrat med guld. Hjälm-
prydnad: Två hjorthorn av silver.
 SV-325 FrEDrIK ÖNNErFOrS (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 troll-
huvud med utsträckt tunga av guld.
 SV-326 HENrI PAASOVAArA (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.

 DE TVå KALKArNAS ÖLSäLLSKAP (ANSÖKAN 2014:30).
Invändningar mot vapnets komposition och tinktursättning har inkommit från SNGH, Henric åsklund, Jens 
christian berlin och Johan Krafve. De gäller bl.a. purpur som tinktur, mötet mellan rött och purpur och det 
förhållandet att fågeln är uppstigande ur elden och samtidigt håller kalkarna med fötterna. SVK har beslutat 
att återföra vapnet till förnyad granskning. 


