MEDDELANDEN från
SVENSKA  VAPENKOLLEGIET
Nr 19

september 2016

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 2016.

Daniel Andrén, Gävle, ansökan 2014:43
Sköld: Genom ett inböjt mantelsnitt delad i svart, vari till dexter en
sexuddig stjärna av guld, och guld, vari en svart bevingad lilja.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande svart andhuvud med renhorn och
näbb av guld.

Lena Hübbert, Bromma, ansökan 2015:14
Sköld: Styckad i silver, vari en grön tall, och grönt, vari en ginbalksvis
ställd hammare av silver med skaft av guld över ett städ av silver.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En grön tall, framför stammen två korslagda dalpilar
av guld med spetsar av silver.
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Stefan Hübbert, Bromma, ansökan 2015:15
Sköld: I blått en balk schackrutad i två rader i svart och silver, åtföljd
ovan av en lilja av guld och nedan av en ginbalksvis ställd hammare
av silver med skaft av guld över ett städ av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En stegrande bevingad enhörning av silver med horn,
beväring, man, svans och vingpennor av guld.

Axel Arkstål, Linköping, ansökan 2015:19
Sköld: I blått en stegrande oxe av silver över en av en vågskura bildad
stam, av vågskuror fem gånger delad i guld och blått.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En stegrande oxe av silver.

Christian Friström, Ängelholm, ansökan 2015:22
Sköld: I grönt en av vågskuror bildad ginbalk av silver, belagd med
tre flygande svarta glador, och åtföljd av två av vågskuror bildade
strängar av silver.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En lägereld med svart bål, varifrån två uppkommande
störtade korslagda svarta dolkar, och med eld av silver kantad
med rött.

Anders Frejestam, Lund, ansökan 2015:23
Sköld: I rött en nedifrån sinister inkommande hand, hållande ett
horn, allt av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett upprättstående svart spjut mellan två svarta
stänger med vimplar av guld med röda fransar, vardera vimpeln
belagd med en svart ropande korp med öga av guld.
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Dan Bursell, Landskrona, ansökan 2015:33
Sköld: I rött en svävande gallerdörr av guld, i mitten försedd med en
nyckelskylt av guld med blått nyckelhål.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En röd uppstigande grip med vingpennor omväxlande röda och av guld, hållande med höger framben en blå nyckel.

Camilla Arnbom, Stockholm, ansökan 2015:34
Sköld: I blått en fläkt örn av silver med beväring av guld, med en kedja om halsen låst med ett hänglås och hållande i klorna två rosor med
sammanvuxen bjälkvis ställd stjälk, allt av guld, åtföljd ovan av en
ginstam av guld belagd med en som en kryckskura formad blå sträng.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två nycklar av guld med sinistervända ax.

Magnus Öhnner, Lund, ansökan 2015:35
Sköld: Delad i guld, vari en blå sexuddig stjärna, och blått, vari tre
sädesax av guld uppkommande i knippe.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Tre sädesax av guld uppkommande i knippe.

Henrik Lager, Nynäshamn, ansökan 2015:39
Sköld: I blått fält bestrött med rosor av guld, ett lejon av guld med
röd beväring hållande en lagerkrans av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett varghuvud av silver krönt med en krona av guld.
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Peter Holmqvist, Lyckeby, ansökan 2015:42
Sköld: I fält, medelst sparrsnitt två gånger delat i grönt, guld och
blått, ett träd, vars blad är till hälften av alm och till hälften av ek,
i det övre och det nedre fältet av guld och i det mellersta grönt.
Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett oxhuvud av guld.

Ola Sassersson, Ingelstad, ansökan 2015:45
Sköld: I silver en gående tillbakaseende landsköldpadda omgiven av
en orm vars nos är vänd mot sköldpaddans nos, allt svart.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två svarta vingar, vardera belagd med tre prästkrageblommor av silver med blombotten av guld.

Martin Gullberg, Rydsgård, ansökan 2015:46
Sköld: I blått en på ett treberg av guld stående fasan av guld med röd
beväring, i dexter vinge hållande en stång av silver med en knopp
av guld och med en fanduk av silver avslutad med två tungor med
fransar av guld, belagd med en blå båt med tre master.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En hjortkrona av guld.

Hampus Berner, Stockholm, ansökan 2015:47
Sköld: I svart, mellan två motstående björnar ett torn, allt av silver.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En uppstigande björn av silver.
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Anders Stolpe, Huddinge, ansökan 2015:48
Sköld: I rött en stolpe av silver belagd med en svävande svart stolpe
och åtföljd på var sida av en svävande stolpe av silver.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En uppstigande röd drake stödjande sig på fram
fötterna.

Fredrik Hertzberg, Landskrona, ansökan 2015:50
Sköld: Delad i guld, vari tre röda hjärtan ställda ett över två, och rött,
vari ett treberg av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En blå harpa belagd med en femuddig stjärna av
silver mellan två vingar av guld.

Kai Virkkala, Surahammar, ansökan 2016:1
Sköld: Kluven i blått och silver och belagd med tre störtade pil
spetsar, två över en, inom en bård, allt av motsatta tinkturer.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En dubbelyxa av silver med svart skaft mellan två
vingar av silver.

Stefan Wirtén, Drottningholm, ansökan 2016:2
Sköld: I guld en grön tall, däröver en grön ginstam belagd med en
nyckel av guld med grepp av en kunglig krona.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande rött lejon med blå beväring, hållande
i höger tass en störtad nyckel av guld med grepp av en kunglig krona.
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Stefan Bede, Göteborg, ansökan 2016:3
Sköld: I svart en stormstege, ovan åtföljd av två sexuddiga stjärnor,
allt av guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två svarta horn.

Timmy Rix, Malmö, ansökan 2016:4
Sköld: I ett fält, av en tinnskura delat i silver och blått, en palm med
gröna blad och med stam av silver överlagd med ett gående tillbakaseende lejon av guld med röd beväring.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En prästkrageblomma av silver med blombotten av
guld, omgiven av en grön lagerkrans.
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 18 (Vapenbilden
105:2016). 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-327 Patrik Bergström (2014:24). Sköld: I blått ett berg av silver genomskuret
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.
Anm.: Blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGH.

SV-328 Mikaela Janolsgården (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.
SV-329 Jonas Andersson (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.
SV-330 Aki Vaattovaara (2015:3). Sköld: I svart en lindorm, åtföljd ovan av två
stjärnor, allt av silver. Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver. Hjälmprydnad: Två svarta uppstigande
och motvända lindormar.
SV-331 Mikael Lakatos (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.
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SV-332 Bernt Alm (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.
SV-333 Peter Estelius (2015:16). Sköld: I rött ett liggande lejon av guld, däröver en
fackla av guld. Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett rött griphuvud.
Anm.: Blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGH.

SV-334 Hannes Wiechel (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.
SV-335 Tennerth Holmström (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.
SV-336 Andreas Roslund (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.
SV-337 Rune Carlsson (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.
SV-338 Linda Grönlund (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.
SV-339 Kristoffer Andersson (2014:36). Sköld: I blått en strålande fyr av guld,
däröver en av en vågskura bildad ginstam av guld belagd med tre runda sköldar av silver, vardera
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
en balansvåg i ena handen och ett svärd i den andra, allt av guld.
SV-340 Johan Raukola (2015:27). Sköld: Medelst vågskuror två gånger 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.
SV-341 Michael Erlandsson (2015:29). Sköld: I blått en upprest drake, hållande
ett svärd av silver i höger fot och ett äpple av silver i vänster fot, 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.
SV-342 Arreskows Släktförening (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.
Anm.: Antagaren har önskat att skölden beskrivs: ”I guld en störtad smal svävande röd sparre med horisontellt avslutade
och klackförsedda skänklar åtföljd av två blå mantuanska kors, ett ovan och ett nedan.” Denna beskrivning ansluter nära till
sparrens utseende i ett sigill, som Holger Månsson Arreskow använde år 1681. Enligt SVK:s mening är det oklart vilken betydelse som ska läggas i denna utformning. Det kan vara så att utformningen är en följd av ett medvetet val, men det kan också
vara fråga om t.ex. ett dekorativt inslag utifrån tidens stil som gravören svarat för. Även om antagaren vill att skölden enligt
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blasoneringen ska ha denna utformning, anser SVK att det vore att låsa ett vapen till en viss stil, vilket är olämpligt. Utifrån
nutida synsätt associeras närmast med en med seriffer försedd tryckbokstav V, vilket illustrerar problemet. SVK anser därför
att vapnet ska registreras med en blasonering som inte låser vapnet till en viss stil, och så får detaljutformningen – såsom är
vanligt i heraldiken – avgöras utifrån vilken stil en viss bild av vapnet utförs i.

SV-343 Mikael Björk (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.
SV-344 Lars Karlsson (2015:36). Sköld: I silver en störtad blå spets belagd med en
sjuuddig stjärna av guld.
SV-345 Patrik Spånning Westerlund (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.
SV-346 Kim Aronsson (2015:40). Sköld: I rött en på ett treberg av guld stående 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 uppkommande ur en eld med lågor av guld med röd kant.
SV-347 Sara Stehr (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 inkommande och nedåt kupad
hand, allt av guld. Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett rött björklöv belagt med
en snöstjärna av silver.
Vapen preliminärt godkänt i Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 17, därefter justerat:
SV-348 DE TVÅ KALKARNAS ÖLSÄLLSKAP (2014:30). Sköld: I silver, en örn
av purpur med svart beväring, i vardera foten hållande en kalk av guld och åtföljd ovan av en blå
fyruddig stjärna. Hjälmtäcke: Purpur och blått fodrat med silver. Hjälmprydnad: En uppstigande
örn av purpur med svart beväring.
Anm.: Vapenkollegiets majoritet anser att vapnet nu, trots att tinkturen purpur kvarstår (jfr beslut angående vapen
SV-309), har justerats så att det kan slutligt godkännas. Vladimir Sagerlund är av skiljaktig mening och godkänner inte
tinkturen purpur.
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